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Privacy Statement n.a.v. Algemene Verordening Gegevensbescherming ( AVG)
europese nieuwe wet op privacybeleid
BO-LINK praktijk Haptotherapie vindt de mogelijkheid tot uitoefening van de rechten van
cliënten t.a.v. hun gegevens door deze cliënten van groot belang. BO-LINK zal naar beste
kunnen en mogelijkheid alle maatregelen nemen om de cliënt zijn of haar rechten te laten
uitvoeren. Daarbij neemt ze echter ook de redelijkheid in acht om zelf nog te kunnen werken
aan het primaire doel van BO-LINK praktijk Haptotherapie: het begeleiden en ondersteunen
van cliënten in hun omgang met vraagstukken rondom gevoel en beleven, ziekten, zorg,
persoonlijke ontwikkeling, levensvragen, werksituaties, zwangerschap- ontwikkeling en de
vragen die zich hierbij voordoen.
Het is mogelijkheid dat andere factoren in de praktijk, zoals werkbaarheid, afstemming op
cliënt binnen deze één-vrouws praktijk voorrang krijgen. Hierin zullen altijd in wisselwerking
met elkaar afwegingen plaatsvinden.
BO-LINK praktijk is er zich van bewust dat cliënten de volgende rechten hebben:
1. Het recht op dataportabiliteit: dit is het recht om persoonsgegevens over te dragen.
2. Het recht op vergetelheid: dit is het recht om “vergeten” te worden.
3. Recht op inzage: dit is het recht van mensen om de persoonsgegevens die de praktijk
van de client verwerkt in te zien.
4. Recht op rectificatie en aanvulling: dit is het recht van mensen om de
persoonsgegevens die de praktijk verwerkt te wijzigen.
5. Het recht op beperking van de verwerking: dit is het recht om minder gegevens te
verwerken.
6. Het recht met betrekking tot geautomatiseerde besluitvorming en profilering: dit is
het recht op een menselijk blik bij besluiten.
7. Het recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking.
8. Tenslotte hebben mensen recht op duidelijke informatie over wat u met hun
persoonsgegevens doet.

Voor bovengenoemde voorbeelden, heeft BO-LINK voorbeeld brieven/protocollen
gemaakt, die gebruikt kunnen worden door cliënten om deze mogelijkheden van hun
rechten te kunnen benutten.
BO-LINK beschikt ook over procedures, protocollen voor de praktijk:
- Begeleidingswijze BO-LINK Haptotherapie
- Dossier vorming en administratie
- Betalingsvoorwaarden
- Intake formulieren (Haptotherapie, zwangerschap, relatietherapie)
- Beëindiging toestemming en wijzing en/of verwijdering van gegevens
- Intrekken toestemming verwerkings persoonsgegevens in het dossier
- Verzoek tot informatie mbt persoonsgegevens
- Toestemmingsbrief cliënt verwerking persoonsgegevens voor dossier (AVG)
- Verzoek tot aanvulling, verbetering, verwijdering/afscherming van
Persoonsgegevens.
Door middel van een email, is het mogelijk deze protocollen/procedures aan te vragen.
Deze zullen dan per email geretourneerd worden naar de aanvrager.
Wat betreft de privacy vanuit de eigen beroepsgroep:
- Haptotherapie is een onderdeel van de GZ- gezondheidszorg (eerstelijns)
- Keurmerk GZ-Haptotherapeut
- kwaliteitseisen
- Heeft eigen statuten/regels/scholingsverplichtingen en
- Beroepscoden ten aanzien van veiligheid, privacy, omgaan met gegevens
- Klachtenprocedures, Vertrouwenspersonen
Naast bovengenoemde papieren, kan de cliënt ook navraag doen bij de Vereniging van
Haptotherapeuten (VVH genaamd – www.haptotherapeuten-vvh.nl), al waar de
volgende papieren te downloaden zijn
- Domeinbeschrijving Haptotherapie
- Beroepscode GZ-haptotherapeut
- Beroepscompetentieprofiel GZ haptotherapeut
- Haptotherapie folder
- Klachtenprocedure/WKKgz/vertrouwenspersonen
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