
Privacy 

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Vanaf 25 mei 2018 is de AVG van 
toepassing.  

 

De Praktijk voor Emotioneel Lichaamswerk Drs. Nel Duin is verantwoordelijk voor de 
verwerking en privacy van uw persoonsgegevens. 

Persoonsgegevens die worden verwerkt: bedrijfsnaam, voor-en achternaam, adresgegevens, 
geboortedatum, tel.nr., e-mailadres. 

De Praktijk verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van mijn diensten en/of 
doordat u deze gegevens zelf aan de Praktijk verstrekt. 

De Praktijk gebruikt die gegevens voor 

- het afhandelen van de betaling 

- het cliëntendossier 

- mailen of bellen indien dit nodig is om de dienstverlening te kunnen uitvoeren 

- u te kunnen informeren over wijzigingen van diensten en producten van de Praktijk.  

Cliëntendossier: wanneer u ervoor kiest 1 of meerdere sessies bij mij te volgen is het voor een 

goed verloop nodig dat ik een cliëntdossier aanleg.  

Ik ben aangesloten bij Beroepsorganisatie CATvergoedbaar (Collectief Alternatieve Therapeuten) 

en Beroepsorganisatie Complementaire Kwaliteitstherapeuten en sta geregistreerd als 

Registertherapeut BCZ® bij het RBCZ (Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg). Ik 

val onder het Wkkgz-klachtrecht bij de GAT (Geschilleninstantie Alternatieve Therapeuten) en 

het tuchtrecht van TCZ (Tuchtrecht Complementaire Zorg) en houd me aan de door hen 

gestelde eisen en voorwaarden voor een professionele beroepsuitoefening. Uw cliëntdossier bevat 

aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde sessies. Deze 

gegevens blijven 20 jaar in het dossier bewaard, zoals in de wet op de behandelovereenkomst 

wordt vereist. 

Ik ga zorgvuldig om met uw persoonlijke en of medische gegevens en zorg ervoor dat 

onbevoegden geen toegang hebben tot deze gegevens. Als behandelend trainer/therapeut, heb ik 

als enige toegang tot deze gegevens. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht 

(beroepsgeheim). De Praktijk bewaart uw gegevens niet langer dan nodig is om de doelen te 

realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. De gegevens in mijn boekhoudsysteem 

worden tenminste 7 jaar bewaard.  

De Praktijk verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal de gegevens uitsluitend verstrekken 

indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met u. 
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