Privacyverklaring
Ik, Maria Voskuilen, Vitaliteitspsycholoog, hecht veel waarde aan een zorgvuldige omgang met jouw
gegevens. Daarom deze privacyverklaring conform de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder
de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
Daarnaast is Maria Voskuilen lid van het Nederlands Instituut voor Psychologen (NIP) en de
Vereniging Integrale Vitaliteitkunde (VIV). Ik houd mij aan de beroepsscode van het Nederlands
Instituut voor Psychologen (NIP) https://www.psynip.nl/uw-beroep/beroepsethiek/beroepscode/ en
de beroepscode van de Vereniging Integrale Vitaliteitkunde (VIV) https://vivnederland.nl/wpcontent/uploads/2019/03/03.5000-v2019-001-Beroepscode.pdf.

Jouw dossier
De wet verplicht psychologen om een dossier aan te leggen. In dit dossier worden gegevens
vastgelegd die nodig zijn om een goede zorg of dienstverlening te bieden en voor administratie. Ik
bewaar deze gegevens gedurende twintig jaar conform wettelijke afspraken.

Jouw rechten
Jij hebt als klant recht op inzage in of een afschrift van de informatie die in jouw dossier is
opgenomen. Mocht je in het dossier feitelijke onwaarheden aantreffen, dan kun je mij vragen om
deze informatie te verbeteren of aan te vullen. Ben je het niet eens met de informatie die in het
dossier is opgenomen, dan kun je mij verzoeken om een eigen verklaring (jouw mening of zienswijze)
aan het dossier toe te voegen. Ook heb je het recht om mij te verzoeken om vernietiging van (delen
uit) jouw dossier. Voor alle rechten geldt dat ik in principe inga op jouw verzoek. Alleen als ik meen
dat belangen van anderen worden geschaad, kan ik het verzoek (gedeeltelijk) afwijzen.

Geheimhouding
Ik heb als psycholoog een geheimhoudingsplicht. Dit betekent dat afstemming en terugkoppeling
door mij aan derden alleen in aanwezigheid en met instemming van jou zal plaatsvinden. Dit conform
de door mij gehanteerde code van het NIP (Nederlands Instituut van Psychologen).
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Meldcode 5
Ik heb, net als iedere beroepskracht die individuele cliënten hulp, zorg, steun of een andere vorm van
begeleiding biedt, een wettelijk beroepsgeheim. Bij vermoeden van huiselijk geweld of
kindermishandeling is er een meldplicht en kan, indien nodig, het beroepsgeheim doorbreken
worden. Ik volg hierin de basis-meldcode van de rijksoverheid, die de volgende stappen kent:
1) signalen in kaart brengen, 2) advies vragen bij Veilig Thuis, 3) gesprek met cliënt, 4) zorgvuldige
afweging, 5) melding doen bij Veilig Thuis https://veiligthuis.nl/
Bij het doorlopen van deze stappen wordt het beroepsgeheim zoveel mogelijk gerespecteerd. Alleen
indien nodig, voor de veiligheid van betrokkenen, wordt er van afgeweken.

Persoonsgegevens
Persoonsgegevens die ik verzamel gebruik ik voor administratieve doeleinden (afhandelen van
betaling) en voor het uitvoering geven aan de samenwerking (bellen of e-mailen indien dit nodig is
om mijn dienstverlening te kunnen uitvoeren en om de juiste diensten te kunnen leveren). Ook
analyseer ik geanonimiseerd het zoekgedrag op mijn website om daarmee de website te verbeteren
en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op mogelijk geïnteresseerden.
Voor de bovenstaande doelstellingen kan ik jou naar de volgende persoonsgegevens vragen:
o
o
o
o
o
o
o
o

Voornaam
Achternaam
Adres
Telefoonnummer
Emailadres
Geslacht
Gegevens over gezondheid
Gegevens voor facturatie

Beveiliging
Ik heb de passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens te
beschermen tegen onrechtmatig gebruik, zoals bijvoorbeeld:






Een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op alle systemen;
SSL certificaat;
Back-ups van persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische
incidenten;
Regelmatig testen en evalueren van beveiligingsmaatregelen;
Verwerkersovereenkomst met financieel administratieve ondersteuning (boekhouding).
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Gebruik van cookies
Mijn website gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen
inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze
website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die mijn website
gebruikt 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 kan ik hiermee mijn website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor
cookies door je 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 je browser verwijderen.

Vragen
Ik neem de bescherming van jouw gegevens serieus en neem passende maatregelen om misbruik,
verlies, onbevoegde toegang en ongewenste openbaarmaking tegen te gaan. Als jij hier vragen,
opmerkingen of klachten over hebt, neem dan contact op via info@mariavoskuilen.nl.

Hartelijke groeten,
Maria Voskuilen, Vitaliteitspsycholoog

Contactgegevens
Maria Voskuilen, Vitaliteitspsycholoog
Info@mariavoskuilen.nl
Telefoon: 06 – 36 296 277

Bezoekadres:
Generaal Foulkesweg 37, ruimte 1030
6703 BK Wageningen
www.mariavoskuilen.nl
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