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Privacyverklaring
Dit is de privacyverklaring van Atelierhuis. In deze verklaring wordt beschreven hoe
er omgegaan wordt met je persoonsgegevens en medische gegevens.
Inzake je dossier is de WGBO (Wet op Geneeskundige Behandelovereenkomst) van
toepassing.
Atelierhuis respecteert de privacy van alle cliënten en draagt er zorg voor dat de
persoonlijke informatie die je verschaft vertrouwelijk zal worden behandeld. Bij
vragen over deze privacyverklaring neem dan contact op met Atelierhuis.
Persoonsgegevens die wij verwerken
Atelierhuis verwerkt persoonsgegevens over u en uw kind(eren) doordat u gebruik
maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt
u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
• Contactgegevens en gezinssamenstelling
• Personalia van uw kind(eren)
• Gegevens gezondheid, zwangerschap, geboorte, eerste levensmaanden
• Functie ontwikkeling van uw kind
• Emotionele en relationele ontwikkeling van uw kind
• Seksuele ontwikkeling van uw kind
• Morele ontwikkeling van uw kind
• Schoolloopbaan van uw kind
• Gedrag- en gewoonteontwikkeling van uw kind
• Bijzondere gebeurtenissen
• Medische gegevens van uw kind
Bijzondere of gevoelige persoonsgegevens
Atelierhuis verwerkt gegevens die nodig zijn voor de begeleiding van u en/of uw
kind(eren). Dit omvat ook gevoelige of bijzondere persoonsgegevens zoals
gezondheidsgegevens. Voor het verwerken van deze persoonsgegevens vragen we
om uw toestemming door middel van het intakeformulier en de
behandelovereenkomst.
Waarom we gegevens nodig hebben
Atelierhuis verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
• Het uitoefenen van het beroep in de individuele gezondheidszorg.
• Het leveren van informatie en het (elektronisch) beantwoorden van uw vragen.
• Verstrekking van gegevens aan derden op basis van wettelijke of contractuele
verplichtingen. Persoonsgegevens zullen door Atelierhuis alleen worden
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verstrekt aan derden die rechtstreeks betrokken zijn bij de uitvoering van de
behandeling (na uw toestemming).
U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
Verzenden van onze e-zine.
Het berekenen, vastleggen en innen van de vergoeding voor de behandeling.

Hoe lang we gegevens bewaren
Atelierhuis zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de
doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. U heeft
dossierinzagerecht en kunt ons vragen om kopieën van hetgeen in het dossier staat
vermeld. De gegevens en je dossier worden achter slot en grendel bewaard. Wij
hanteren de volgende bewaartermijn: 15 jaar. Indien u dit wil, kunt u een schriftelijk
verzoek tot vernietiging indienen.
Delen met anderen
Atelierhuis deelt uw gegevens niet met derden zonder uw toestemming en zal deze
alleen verstrekken als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of
om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die in opdracht van ons
gegevens verwerken, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor
eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Atelierhuis
blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.
Atelierhuis gebruikt cliëntcasuïstiek geanonimiseerd voor supervisie en intervisie.
Beveiliging
Atelierhuis neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt maatregelen
om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en
ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet
goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via
lisette@atelierhuis.nl.
Contactgegevens
Wanneer u contact wilt opnemen met Atelierhuis, kunt u ons als volgt bereiken:
Straatnaam en nummer:
Weegbree 1
Postcode en plaats:
5236 RA ‘s-Hertogenbosch
Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel:
Telefoonnummer:
E-mailadres:

Atelierhuis

17166758
073-6120637
lisette@atelierhuis.nl
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