HOLISTISCHE PRAKTIJK MAGNOLIA
P R I VA C Y V E R K L A R I N G

U W P R I VA C Y
Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelende therapeut, een
dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat
aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde behandelingen.
Als Sensi-Therapeut respecteer en waarborg ik de privacy van mijn cliënten.
Dit betekent onder meer dat ik:
Zorgvuldig omga met uw persoonlijke informatie en medische gegevens die u mij verschaft, deze
worden uiteraard vertrouwelijk behandeld.
Ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens.

•
•

Als uw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier.
Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).
De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:
Naam en adres gegevens uit uw dossier kan worden gebruikt voor de financiële administratie,
wanneer ik u via de email een factuur moet toesturen..
En gegevens uit uw dossier kunnen worden gebruikt voor de verzending van
eventuele bestelde remedies of overige producten.

•
•

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst
informeren en expliciet om uw toestemming vragen.
De gegevens in het cliëntendossier blijven 2 jaar bewaard.
P R I VA C Y O P D E Z O R G N O TA
Op de zorgnota die u ontvangt staan de volgende gegevens:
Uw naam, adres en woonplaats.
Uw factuurnummer.
De datum van de behandeling.
Een korte omschrijving van de behandeling.
Eventueel bestelde remedies of overige producten.
De kosten van de behandeling.

•
•
•
•
•
•
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AV G - W E T
Holistische Praktijk Magnolia houdt rekening met de privacy van haar cliënten.
Voorafgaand aan een Sensi-Therapie behandeling worden uw gegevens genoteerd.
Het cliëntendossier wordt zorgvuldig opgeslagen en beveiligd bewaard.
De privacyverklaring is voor een ieder te lezen op de website van Holistische Praktijk Magnolia
Holistische Praktijk Magnolia voldoet hiermee aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming
(AVG) Wet.

✓• 
• ✓
• ✓

GEHEIMHOUDING
Holistische Praktijk Magnolia verstrekt zonder de instemming van de cliënt geen gegevens
aan derden.
KENNISNEMING
Bij het maken van een afspraak gaat de klant akkoord met de algemene voorwaarden aldus opgesteld
door Holistische Praktijk Magnolia. Een Sensi-Therapie behandeling vervangt niet een bezoek aan een
arts. Het is raadzaam bij een klacht eerst uw huisarts te raadplegen.
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