AVG
Zodra je gebruik maakt van deze website betekent dat automatisch je goedkeuring voor
deze privacy verklaring.
Algemene verordening gegevensbescherming
Iedere organisatie is verantwoordelijk voor het opstellen, uitvoeren en handhaven van een
privacy beleid. Hiervoor geldt onder andere het volgende wettelijke kader: De Europese
Verordening; Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
Op het moment dat je gegevens aan Puur Hartsverlangen verstrekt, hetzij gebruik gaat
maken van de diensten van Puur Hartsverlangen, is Puur Hartsverlangen verantwoordelijk
voor de verwerking van je persoonsgegevens. Puur Hartsverlangen heeft de intentie om met
uiterste zorg de veiligheid van je persoonsgegevens te waarborgen en behandelt deze
vertrouwelijk.
Met welk doel verwerkt Puur HartsVerlangens persoonsgegevens?
Puur Hartsverlangen verwerkt de persoonsgegevens vanuit een rechtmatige grondslag. Denk
hierbij aan gegevens die noodzakelijk zijn voor de facturering, het vastleggen van een
dossier, om je te kunnen bellen of te mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit
te kunnen voeren.
Het vastleggen van een persoonlijk dossier is door de WGBO vastgelegd en is wettelijk
verplicht. Een persoonlijk dossier bevat aantekeningen over de gezondheidstoestand van jou
of je minderjarige zoon/dochter en wordt schriftelijk vastgelegd. Daarnaast zal het verloop
van een traject en gegevens over de uitgevoerde stappen en interventies worden
opgenomen in het dossier.
Puur Hartsverlangen gebruikt je persoonsgegevens ook wanneer jij je persoonlijk hebt
aangemeld voor de nieuwsbrief.
Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk. Het bewaren van
persoonsgegevens kan nodig zijn om administratieve taken goed uit te kunnen oefenen of
om wettelijke verplichtingen te kunnen naleven.
Wie heeft er toegang tot de persoonsgegevens
Voor iedereen die werkt met persoonsgegevens geldt een geheimhoudingsplicht
(beroepsgeheim). Enkel Karin Bruger eigenaar van Puur Hartsverlangen is belast met de
verwerking van persoonsgegevens en alléén zij heeft als behandelend therapeut toegang tot
het persoonlijk dossier.
Delen met derden
Puur Hartsverlangen verkoopt geen persoonsgegevens aan derden. Persoonsgegevens
worden uitsluitend verstrekt aan derden mits de persoon waarmee een overeenkomst is
aangegaan hier schriftelijk toestemming voor heeft gegeven en alleen als dit nodig is voor de
uitvoering van onze overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Geautomatiseerde besluitvorming
Puur Hartsverlangen neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over
zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten
die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens
(bijvoorbeeld een medewerker van Puur Hartsverlangen) tussen zit.
Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Puur Hartsverlangen gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische
cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij
het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op je computer, tablet of smartphone.
De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en
jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden
bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website
optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door jouw internetbrowser zo in te stellen
dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is
opgeslagen via de instellingen van jouw browser verwijderen.

