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Uw privacy 
Voor een goed verloop van de training is het noodzakelijk dat ik, als uw trainer, een dossier aanleg. Dit is ook 
een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw welzijn, gezondheid 
en gegevens over het verloop van de training. 
 
Ook worden in enkele gevallen in het dossier gegevens opgenomen die voor uw training noodzakelijk zijn en 
die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener, bijvoorbeeld de huisarts. 
 
Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik: 

• Zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens. 

• Ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens. 

• Uw persoonsadministratie is afgeschermd met een wachtwoord. 

• Als enige toegang heb tot de gegevens in uw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht 
(beroepsgeheim). 

 
De gegevens uit uw dossier kunnen ook gebruikt worden: 

• Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing 
naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming. 

• Met uw toestemming voor gebruik bij waarneming tijdens mijn afwezigheid. 

• Voor geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing. 

• Voor de financiële administratie, zodat ik of mijn administrateur, een factuur kan opstellen. 

• Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en 
expliciet uw toestemming vragen.  

De gegevens in het cliëntendossier blijven, zoals de wet op de behandelovereenkomst vereist, 15 jaar bewaard. 
 
Privacy op zorgfactuur 
Op de zorgfactuur die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u 
deze factuur kunt declareren bij uw zorgverzekeraar.  

• Naam, adres en woonplaats  

• Geboortedatum 

• Datum van de training of activiteit 

• Korte omschrijving van de training  

• Kosten van de training of activiteit 
 
Cookies en links 
De Mindfulnessschool gebruikt geen cookies, maar biedt op haar website wel de mogelijkheid om met een 
knop onderaan elke pagina zelf content te delen via de sociale media netwerken Facebook, LinkedIn en 
Twitter. De knoppen zijn (of verwijzen naar) stukjes code van de sociale media zelf, en kunnen gebruik maken 
van cookies. Dergelijke cookies onthouden dat je ingelogd bent zodat je niet elke keer op Facebook, LinkedIn of 
Twitter hoeft in te loggen zodra je iets wilt delen. De Mindfulnessschool verzendt haar nieuwsbrieven met 
behulp van de diensten van MailChimp. Deze nieuwsbrieven bevatten trackers waarmee het gebruik van de 
nieuwsbrief en/of links daarin teruggemeld worden aan MailChimp en geregistreerd in de account van De 
Mindfulnessschool. Zie privacyverklaring MailChimp. 

https://mailchimp.com/
https://mailchimp.com/legal/privacy/
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Gegevens inzien of wijzigen 
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht 
om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de 
verwerking van jouw persoonsgegevens door De Mindfulnessschool en heb je het recht op 
gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens 
die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te 
sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens 
of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen 
naar info@demindfulnessschool.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, 
vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, 
MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en 
Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zsm op jouw verzoek. 
De Mindfulnessschool wijst je erop, dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale 
toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens, via de volgende link: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl. 
 
Contactpersoon en verantwoordelijke voor het privacybeleid, in overeenstemming met de wet AVG, van kracht 
sinds 25 mei 2018:  
 
De Mindfulnessschool 
Maryvonne Verkerke 
Haarlem 

 

mailto:info@demindfulnessschool.nl
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons



