Privacyverklaring van Inspirar
Inspirar, gevestigd te Breda en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer
67867952, hecht veel waarde aan een zorgvuldige omgang met uw gegevens. Daarom deze
privacyverklaring.
Toepassing
Dit privacystatement is van toepassing op (potentiële) cliënten en bezoekers van de website
www.inspirar.nu.
Uw dossier
De wet verplicht psychologen om een dossier aan te leggen. Deze gegevens worden bewaard in
uw persoonlijke, elektronische cliëntendossier in het softwareprogramma Praktijddata
(www.praktijkdata.nl). In dit dossier worden gegevens vastgelegd die in de eerste plaats nodig
zijn om goede zorg te kunnen bieden. Daarnaast om rapportages op te stellen en om uw
behandeling te kunnen declareren.
Verwerking persoonsgegevens
Inspirar verwerkt de volgende gegevens die:
●
●
●

Een betrokkene zelf persoonlijk, telefonisch of digitaal (via e-mail, webformulieren, app)
heeft verstrekt, zoals contactgegevens of andere persoonsgegevens;
Met toestemming van de betrokkene worden opgevraagd bij andere hulpverleners of
verwijzers;
Tijdens een bezoek van een betrokkene aan de website van Inspirar zijn gegenereerd,
zoals het IP-adres, het surfgedrag op de website en op welke onderdelen daarvan de
betrokkene klikt.

Uw rechten
U hebt als cliënt recht op inzage in of een afschrift van de informatie die in uw dossier is
opgenomen. Mocht u in het dossier feitelijke onjuistheden aantreffen, dan kunt u mij vragen om
deze informatie te verbeteren of aan te vullen. Bent u het niet eens met informatie die in het
dossier is opgenomen, dan kunt u mij verzoeken een eigen verklaring (uw mening) aan het
dossier toe te voegen. Ook hebt u recht mij te verzoeken om vernietiging van (delen uit) uw
dossier. Voor alle rechten geldt dat ik in principe in zal gaan op uw verzoek. Alleen als ik meen

dat belangen van anderen, bijvoorbeeld van uw partner of kinderen, worden geschaad, kan ik uw
verzoek (gedeeltelijk) afwijzen.
Geheimhouding
Als psycholoog heb ik een geheimhoudingsplicht. Dit betekent dat ik alleen met uw
uitdrukkelijke toestemming met anderen over u spreken. Alleen in bijzondere gevallen geeft de
wet het recht om ook zonder uw toestemming informatie te verstrekken. In dergelijke gevallen
zoek ik als regel eerst contact met u om deze informatieverstrekking met u te bespreken. Inspirar
is wettelijk verplicht om geanonimiseerde gegevens (niet herleidbaar tot individuele personen)
over de geleverde zorg aan te leveren aan het landelijke Diagnose Informatie Systeem (DIS) van
de Nederlandse Zorgautoriteit en bij Stichting Benchmark GGZ (SBG). Indien u tegen deze
aanlevering bezwaar heeft, kunt u dit kenbaar maken.
Bewaren van gegevens
Inspirar bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is. Inspirar hanteert in beginsel de
volgende bewaartermijnen:
●
●
●

medische gegevens: ten minste 15 jaar na het einde van de behandelovereenkomst;
(financieel-) administratieve gegevens: 7 jaar na vastlegging van de gegevens:
bezoekers van de website: 5 jaar na het laatste bezoek aan de website, tenzij eerder
bezwaar wordt gemaakt in welk geval tot vernietiging wordt overgegaan.

Wijzigingen privacystatement
Inspirar kan dit privacystatement altijd wijzigen. Een actuele versie van het privacystatement
wordt op de website van Inspirar gepubliceerd. Het is verstandig dit privacystatement regelmatig
te raadplegen, zodat u bekend bent met eventuele wijzigingen.
Vraag of klacht
Als u een vraag of klacht heeft over de manier waarop Inspirar met uw gegevens omgaat, neemt
u dan contact met mij op. Mocht u er onverhoopt samen met mij niet uitkomen, dan kunt u een
klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
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