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Hanny van Putten
praktijk voor bewust-zijn-ontwikkeling in gezondheid en leren
therapie – coaching – training – workshops – opleiding
individueel en in groepen
Algemene Verordening Gegevensbescherming
De bescherming van uw persoonlijke gegevens is voor mij zeer belangrijk. In deze
verklaring informeer ik u over de belangrijkste aspecten van gegevensverwerking in
het kader van deze website en mijn praktijkvoering.
Persoonsgegevens die worden verstrekt
Voor een goede begeleiding is noodzakelijk dat ik, als uw behandelaar, een dossier
aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht. Uw dossier bevat aantekeningen over uw
gezondheidstoestand en persoonlijke ontwikkeling. Mogelijk zijn er ook gegevens
verkregen via een andere zorgverlener, met uw nadrukkelijke toestemming, uit
externe onderzoeken, diagnoses of behandelingen. Deze gegevens zijn opgeslagen in
een afsluitbare dossierkast en ik ben de enige die daarin toegang heeft.
Ik ga zorgvuldig om met uw persoonsgegevens en doe mijn best om uw privacy te
waarborgen. Ik heb wettelijk geheimhoudingsplicht.
De gegevens uit uw dossier kunnen voor de volgende doeleinden worden gebruikt:
- om andere zorgverlener(s) te informeren, bijvoorbeeld bij verwijzing naar een
andere behandelaar. Dit gebeurt altijd met uw toestemming en volledige inzage.
- voor een waarnemend collega, mocht het noodzakelijk zijn bij mijn afwezigheid.
- voor geanonimiseerd gebruik bij intercollegiaal overleg.
- enkele gegevens worden gebruikt voor het opstellen van uw factuur.
- eventueel voor het sturen van een nieuwsbrief, max. 10 x per jaar
Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, zal ik u eerst
informeren en uw nadrukkelijke toestemming vragen.
De gegevens die ik gebruik voor de nota zijn:
- voor- en achternaam
- adresgegevens
- burger service nummer (bsn)
- datum van de begeleiding
- de begeleidings- /behandelingsvorm
- de kosten van het consult
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De gegevens in uw dossier blijven 15 jaar bewaard, zoals de wet op de behandelovereenkomst vereist.
Cliënt-gegevens die via mail-verkeer zijn verkregen kunnen op de privé-computer van
Hanny van Putten worden opgeslagen en zijn alleen met een privacy-code te
bereiken en/of aan te passen. In principe bewaar ik hierop zo weinig mogelijk
persoonlijke gegevens; die zijn nl. al verwerkt in een handmatig dossier.
Wel kunnen hier digitaal toegezonden cliënt-rapporten en/of ELPH-PersoonlijkheidAnalyses te vinden zijn.
WWW.HANNYVANPUTTEN.NL

kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u
gebruik maakt van de website/diensten van W W W . H A N N Y V A N P U T T E N . N L en/of
omdat u ze zelf bij het invullen van het contactformulier op de website aan
W W W . H A N N Y V A N P U T T E N . N L verstrekt.
W W W . H A N N Y V A N P U T T E N . N L kan de volgende gegevens van u verwerken:
- uw voor- en achternaam – uw adresgegevens
- uw telefoonnummer(s)
- uw e-mailadres
- uw IP-adres
waarom
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gegevens nodig heeft

WWW.HANNYVANPUTTEN.NL

verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact
met u te kunnen opnemen en/of u schriftelijk te kunnen benaderen, als u daarom
verzoekt via het contactformulier of via de nieuwsbrief waarvoor u heeft gekozen.
De handmatig verwerkte gegevens worden gebruikt in uw bijzijn tijdens de
momenten van caoching/training/begeleiding.
Voorts kunnen de gegevens selectief en met uw toestemming worden besproken
met een andere behandelaar zoals een huisarts of een instantie die uw behandeling
(ver-)volgt.
hoe lang
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gegevens bewaart
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bewaart de gegevens niet langer dan noodzakelijk is
om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld via de website.
delen met anderen
WWW.HANNYVANPUTTEN.NL

verstrekt alleen (beperkt en de noodzakelijke)
gegevens aan andere medewerkers van W W W . H A N N Y V A N P U T T E N . N L indien dat van
belang is voor de training die u bent overeengekomen, of om een andere (para-)
medicus met uw toestemming of op uw verzoek in te lichten.
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het in kaart brengen van website-bezoek
De gegevens die u in het contactformulier invult, worden doorgesluisd naar Hanny
van Putten, zonder inzicht van derden en daarna uit haar computer gewist.
Er wordt geen gebruik gemaakt van Google-Analytics.
gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
WWW.HANNYVANPUTTEN.NL

bewaart U heeft het recht om uw gegevens in te zien,
te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek hiertoe indienen bij
info@hannyvanputten.nl. W W W . H A N N Y V A N P U T T E N . N L zal zo snel mogelijk, in ieder
geval binnen 2 weken, op uw verzoek reageren.
persoons-gegevens beveiligen
WWW.HANNYVANPUTTEN.NL

neemt de bescherming van uw (persoonlijke) gegevens
serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang,
ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
De website W W W . H A N N Y V A N P U T T E N . N L wordt beheerd door PRIME-TECH in
Waskemeer, die gebruik maakt van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen
dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.
Hanny van Putten zelf heeft toegangscodes op haar computer, ter voorkoming dat
anderen onbevoegd in haar computer kunnen.
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed worden beveiligd of dat er zijn
aanwijzingen van misbruik, of indien u meer info wenst over de beveiliging van de
door W W W . H A N N Y V A N P U T T E N . N L verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact
op via info@hannyvanputten.nl.
Hanny van Putten bereiken
WWW.HANNYVANPUTTEN.NL

is een website van Hanny van Putten.

Zij is als volgt te bereiken:
postadres
Ruinerweg 26A - 7958 RC Koekangerveld
Vestigingsadres
Ruinerweg 26A - 7958 RC Koekangerveld
KvK-inschrijving
27265477
Mobielnr.
0624 658560
e-mail-adres
info@hannyvanputten.nl | hannyvanputten@gmail.com
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