Gegevensbeschermingsbeleid inzake AVG door je Lijf je Ziel
Mensen die zich aanmelden voor behandeling bij je Lijf je Ziel, te weten Patricia Waijers,
heten in dit document cliënten. De cliënten hebben recht op inhoudelijk erkende zorg. Hier
wordt in voorzien door toezicht op de beroepsuitoefening vanuit het Collectief Alternatieve
Therapeuten (CAT), conform de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst
(WGBO) en de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz).
Je Lijf je Ziel zorgt ervoor dat er voldaan wordt aan de beginselen van de verwerking van
persoonsgegevens. Ik verwerk niet meer gegevens dan noodzakelijk is. Ik verstrek geen
persoonsgegevens aan derden.
De cliënten hebben het recht op informatie, inzage, correctie, en om vergeten mogen
worden. De cliënten kunnen een email sturen naar Patricia@jelijfjeziel.nl of bellen met
0645778043 om een verzoek tot een van deze rechten te doen. Ook hebben zij het recht om
een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Deze rechten en de manier
waarop de rechten uitgeoefend kunnen worden, zijn ook terug te vinden in de
privacyverklaring, welke is gepubliceerd op de website.
Je Lijf je Ziel, bij name Patricia Waijers
Gevestigd Costa Ricadreef 315, 3563TG Utrecht verwerkt de volgende persoonsgegevens:
• Voor- en achternaam cliënt
• Adres en woonplaats
• Geboortedatum
• Telefoonnummer
• Emailadres
• Sessietarief
• Leeftijd op moment van aanmelding
• Biologisch geslacht
• Bron van aanmelding
• Hulpvraag / aanleiding
• Huidige verhaal: behandelingsvraag en status quo van de cliënt
• Huisarts, Therapeut, indien van toepassing
• Reguliere diagnose indien van toepassing
• Medicijngebruik indien van toepassing
• Medische en/of sociale highlights voor zover gerelateerd aan huidige aanleiding.
Deze gegevens blijven privé.
De persoonsgegevens worden in de praktijk aangewend voor de volgende doeleinden:
• Contact kunnen opnemen met cliënt in geval van ziekte e.d.
• Cliënten informeren over wijzigingen van diensten en producten
• Afhandelen van betalingen
• Verzenden van een nieuwsbrief
• Afspraaktijden en voortgangsafspraken
• Gezondheidsinformatie (klachten, wensen, geschiedenis, behandelingsstatus)
• Inzicht in aankomst-route cliënten

Je Lijf je Ziel hanteert de volgende wettelijk voorgeschreven bewaartermijnen:
15 jaar voor Medische Dossiers; 7 jaar voor factureringen.
Je Lijf je Ziel verwerkt gegevens op basis van de volgende grondslagen:
• Toestemming van de betrokken persoon, waarbij
• gegevensverwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst
• gegevensverwerking noodzakelijk is voor het nakomen van een wettelijke verplichting
• gegevensverwerking noodzakelijk is ter bescherming van de vitale belangen
Je Lijf je Ziel heeft de volgende organisatorische en technische maatregelen genomen om de
persoonsgegevens te beveiligen:
- Handgeschreven dossiers bewaren in afgesloten kast
- Digitale bestanden wegschrijven op extern geheugen, deze bewaren in afgesloten kast
Patricia Waijers, januari 2019
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