UW PRIVACY
Deze verklaring is van toepassing op alle geleverde producten en diensten.
Aardmanneke, gevestigd te Doortje van de Konijnenberglaan 32, 5591PZ te Heeze, is verantwoordelijk voor de
verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Persoonsgegevens die ik verwerk
Aardmanneke verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat u deze zelf
aan ons heeft verstrekt. Gegevens die Aardmanneke van u nodig kan heeft of noodzakelijk zijn in het kader van
de hieronder omschreven doeleinden en die door Aardmanneke in ieder geval en ten minste worden verwerkt,
betreffen:
•
Voorletters en achternaam
•
Geslacht
•
Geboortedatum
•
Bedrijfsnaam
•
Adresgegevens (bestaande uit straatnaam + huisnummer + postcode)
•
Telefoonnummer (mobiel of vast)
•
E-mailadres
•
Bankgegevens
Welke gegevens blijven bewaart ten behoeve administratie?
E-mail correspondenties,
digitale facturen,
aanmeldingen en aankopen via de website
bestelnota, annuleringen.
Deze gegevens blijven (verplicht) 7 jaar bewaart.

Aarmanneke coaching en begeleiding
Voor begeleiding is het soms noodzakelijk dat ik, als uw coach en begeleider, een dossier aanleg.
Dat is meestal bij langdurige ondersteuning het geval.
Voordat er een dossier wordt aangelegd wordt u eerst geïnformeerd hierover en om uw toestemming gevraagd.
Uw dossier bevat aantekeningen over uw leef- en woonsituatie en uw gezondheidstoestand.
Het dossier kan bijzondere persoonsgegevens bevatten.
Hieronder kan vallen:
• godsdienst of levensovertuiging;
• ras;
• politieke voorkeur;
• gezondheid;
• seksuele leven;
• het burgerservicenummer (BSN)
In het dossier worden uitsluitend gegevens opgenomen die voor uw begeleiding noodzakelijk zijn en die ik,
indien noodzakelijk en na uw expliciete toestemming heb opgevraagd bij een andere zorg-/ hulpverlener.
Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:
• zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens,
• er voor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens
Als uw coach/begeleider 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:
• Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de hulpverlening van Aardmanneke is afgerond of
bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.

•
•
•

Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid.
of voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren
en expliciet uw toestemming vragen.

In het dossier staan alleen de noodzakelijke gegevens die zolang bewaart blijven als de begeleiding en
coaching relevant en actief is. Daarna wordt het vernietigt. U kan voor de tijd van vernietiging een kopie opvragen
voor uw eigen dossier.
PRIVACY OP DE NOTA (begeleiding/coaching)
Op de nota die u ontvangt voor de hulpverlening staan de gegevens die door u of dienstverlening PGB gevraagd
worden.
• Uw naam, adres en woonplaats
• Dagen waarop is gewerkt en begeleiding/coaching is gegeven
• Eventuele aard van de begeleiding. Bijv. Wmo-BG
• Kosten /uurtarief
Recht op inzage en wijziging
U heeft recht op inzage in uw dossier.
U heeft recht om gegevens in uw dossier te laten wijzigen, verwijderen of aan te passen.

