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AVG Wetgeving Privacyverklaring
Algemeen:
Somconsult is een praktijk voor Integratieve therapie, levensloopbegeleiding,
beroepsontwikkeling & training onderwijs. De eigenaar van Somconsult is mevrouw C. Zoon
(Caroline).
Somconsult heeft in een apart document de algemene voorwaarden vastgelegd.
De algemene voorwaarden zijn te vinden op de website: www.somconsult.nl en worden bij
de behandelovereenkomst of offerte naar de opdrachtgever verzonden.
Privacy verklaring :
Geldt voor alle activiteiten die vanuit Som worden aangeboden.
Lees daarom ook dit hele bestand volledig door!
In het kader van de algemene verordening gegevensbescherming (AVG) is deze privacy
verklaring opgesteld. Daarnaast is op de activiteiten van Somconsult de wet op de
geneeskundige behandelovereenkomst van kracht (WGBO) en de beroepscode van de
beroepsvereniging (NVPA/VIT/IBVA) en van het Register Beroepsbeoefenaren
Complementaire Zorg (RBCZ) van toepassing. Levensloopbegeleiding vanuit PGB valt onder
de zorgverzekeringswet & de wet langdurige zorg. Deze wetgevingen zijn van invloed op de
doeleinden waarvoor Somconsult de persoonsgegevens vast legt.
Artikel 1: Uw privacy
1. Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat de eigenaar van Somconsult als uw
behandelend therapeut, een dossier aanlegt. Dit is ook een wettelijk plicht opgelegd door de
WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de
uitgevoerde behandeling. Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw
behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij
een andere zorgverlener bijvoorbeeld uw huisarts.
Heeft u geen toestemming gegeven voor het opvragen van de gegevens dan staan deze ook
NIET in het dossier.
2. De eigenaar van Somconsult doet haar best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent oa
dat Somconsult zorgvuldig omgaat met uw persoonlijke en medische gegevens. Tevens
wordt er voor gezorgd dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens.
3. Als behandelende therapeut heeft de eigenaar van Somconsult als enige toegang tot de
gegevens in uw dossier. Mevr. C. Zoon heeft een wettelijke geheimhoudingsplicht
(beroepsgeheim).
4. De website maakt gebruik van functionele cookies wanneer u de website bezoekt.
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Artikel 2: Gebruik van uw gegevens uit uw dossier bij Coaching & Therapie.
De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doeleinden gebruikt worden:
1. Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij
verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurd alleen met uw expliciete
toestemming.
2. Voor het gebruik van waarneming tijdens mijn afwezigheid.
3. Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing en intervisie
4. Een klein deel van uw gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële
administratie zodat de factuur opgesteld kan worden.
5. Wanneer de eigenaar van Somconsult vanwege een andere reden gebruik wil maken van
uw gegevens, dan zal Somconsult u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.
6. Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst
wordt vereist 20 jaar bewaard.
Artikel 3: Privacy op de zorgnota bij coaching & Therapie
Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd
worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar. Wanneer u de nota niet
wilt declareren heeft Somconsult zich te houden aan de factuur verplichtingen van de
belastingdienst. Daarom worden de volgende gegevens op de nota geplaatst.
1. Uw naam , adres en woonplaats (is ook verplicht bij de belastingdienst)
2. Uw geboortedatum (verplicht zorgverzekeraar)
3. De datum van behandeling (is ook verplicht bij de belastingdienst)
4. Een korte omschrijving van de behandeling zoals bijvoorbeeld:
behandeling/coaching/training (is ook verplicht bij de belastingdienst)
5. De kosten voor het consult (is ook verplicht bij de belastingdienst)
6. De nota wordt conform de verplichtingen van de belastingdienst 7 jaar bewaard.
Artikel 4: Toegang tot uw persoonsgegevens en beveiliging hiervan
1. De persoonsgegevens van de particuliere en zakelijke opdrachtgever worden zorgvuldig
bewaard op een voor onbevoegden onbereikbare plaats. De gegevens zijn alleen
toegankelijk voor de eigenaar van Somconsult.
2. Somconsult installeert regelmatig de laatste versie van de te gebruiken software en draagt
Somconsult zorg dat de software die gebruikt wordt zo optimaal mogelijk beveiligd is.
3. De gegevens worden met een wachtwoord beveiligd.
4. Ingeval van datalekken is Somconsult verzekerd en handelt conform de verzekering;
Somconsult is genoodzaakt het datalek te melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens EN aan
de opdrachtgevers van Somconsult die mogelijk getroffen zijn door een datalek wanneer dit
lek ongunstige gevolgen heeft voor uw persoonlijke levenssfeer.
5. Somconsult neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende
maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking of
ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed
beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met de eigenaar van
Somconsult via Caroline@somconsult.nl
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Artikel 5: Gegevens inzien, aanpassen of vergeten te worden (dossier verwijderen)
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien of aan te passen. Het is ook mogelijk
om uw dossier of delen hieruit, te laten verwijderen zodat u gebruik maakt van het recht om
vergeten te worden. Hiervoor dient u schriftelijk een verzoek in om de gegevens te
verwijderen.
Artikel 6: Betreft aanvullingen geldend bij levensloopbegeleiding
1. Voor levensloopbegeleiding gelden ook de bovenstaande artikelen 1 t/m5.
2. In het dossier wordt echter bij levensloopbegeleiding ook het BSN nummer
genoteerd. Dit is een verplichting vanuit de zorgverzekeringswet & de wet langdurige
zorg.
3. Op de nota van levensloopbegeleiding, wanneer de nota bij de SVB wordt ingediend,
is Somconsult verplicht het BSN nummer van de client te noteren.
Artikel 7: Betreft aanvullingen geldend voor organisaties en zakelijke partners
1. Voor zakelijke opdrachtgevers & scholen gelden ook de bovenstaande artikelen met
dien verstande dat de offerte en nota conform de opdrachtgever wordt opgesteld
zodat deze in het systeem van de organisatie kan worden verwerkt.
2. Op de nota worden de gegevens geplaatst die voor de organisatie nodig zijn om de
nota te declareren.
3. Geboortedatum, BSN nummer worden NIET genoteerd of gevraagd
4. Voor behandeling kan beschrijving opdracht worden gelezen.
Artikel 8: Betreft aanvullingen geldend voor coaching en therapie
Bij coaching en therapie is de wet WGBO van kracht. Waardoor Somconsult geen BSN
nummer mag noteren van de client. Dit wordt dan ook niet gedaan door Somconsult bij
coaching & therapie. Wel bij levensloopbegeleiding omdat dan de zorgverzekeringswet en
de wet langdurige zorg van kracht zijn.
Artikel 9: Minderjarigen
1. Volgens de cliënten rechten uit de WGBO komen de wilsbekwame minderjarige tussen 1216 jaar zelf en de ouder(s) met gezag toe. Ouder(s) van minderjarigen tot 16 jaar hebben
medebeslissingsrecht over de behandeling. Ouders hebben recht op informatie en inzage in
het dossier, wanneer dit gekoppeld is aan het medebeslissingsrecht van de behandeling. Er
bestaat een uitzondering op dit inzagerecht, namelijk wanneer de professional van mening is
dat de uitoefening van bepaalde cliëntenrechten indruist tegen het belang van de client.
Wilsbekwame cliënten van 12 jaar en ouder zijn zelf bevoegd om toestemming te verlenen
voor doorbreking van de geheimhouding. Somconsult houdt zich aan deze afspraak binnen
coaching & therapie.
Ook voor levensloopbegeleiding hanteert Somconsult deze regel ondanks dat levensloop
niet valt onder de zorgverzekeringswet en de wet voor langdurige zorg. Maar onder de
WMO.
Voor zakelijke partners is deze regeling niet van kracht. Somconsult zal alleen zakelijke
opdrachten aannemen van meerderjarige opdrachtgevers.
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Artikel 10: Klachtenregeling privacy gegevens
Somconsult streeft er naar om zo zorgvuldig mogelijk met uw gegevens om te gaan. Mocht
u toch een klacht hebben over uw privacy dan wil Somconsult u bij deze er op wijzen dat u
de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de
Autoriteit Persoonsgegevens. Dit kan via de volgende website:
www.autoriteitpersoonsgegevens.nl
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