Privacy verklaring Helen Winkel
Inleiding: in het kader van de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) dient een
ieder die met persoonsgegevens werkt, een privacy verklaring op te stellen en te publiceren.
Helen Winkel, psychiater/ psychotherapeut gevestigd te Leiden en ingeschreven in het register van
de Nederlandse kamer van Koophandel onder nummer 53482530, hecht veel waarde aan de
bescherming van uw persoonsgegevens en uw medisch geheim.
In deze verklaring vindt u een beschrijving van welke persoonsgegevens van u verwerkt worden, voor
welke doeleinden, hoe met deze gegevens wordt omgegaan en welke rechten u in dat kader heeft.
Persoonsgegevens
Van u worden de volgende gegevens die tot uw persoon te herleiden zijn verzameld en verwerkt:
- NAW gegevens
- overige persoonskenmerken (geslacht, geboortedatum)
- communicatiegegevens (telefoon, e-mail)
- administratiegegevens (oa zorgverzekeraar)
- medische gegevens die noodzakelijk zijn voor uw psychiatrische behandeling.
Doeleinden, verwerkingsgronden en verstrekking aan derden
Voor een psychiatrische behandeling is het noodzakelijk en verplicht dat ik een medisch dossier aanleg en bijhoud. Het dossier bevat noodzakelijke en zo beperkt mogelijk aantekeningen over uw gezondheidstoestand. Gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen. Ook worden in
het dossier gegevens opgenomen die bij verwijzing door uw huisarts zijn verstrekt. Of gegevens die
bij een andere medisch specialist, ziekenhuis of de bedrijfsarts met uw toestemming zijn opgevraagd.
Omgekeerd kunnen gegevens uit uw dossier worden verstrekt aan uw huisarts, die meestal de verwijzer is, om uw huisarts te informeren over de bevindingen bij onderzoek en het beloop van de behandeling. U kunt bezwaar maken tegen het schriftelijk informeren van de huisarts. U krijgt van mij
een copie van mijn schrijven naar de huisarts.
Bij een verwijzing naar elders kan enkel met uw (schriftelijke) toestemming gegevens aan een andere
medisch specialist worden verstrekt. Ook voor het informeren van de bedrijfsarts of het UWV dient u
schriftelijk toestemming te geven.
Gegevens uit uw medisch dossier kunnen worden gebruikt voor waarneming tijdens mijn afwezigheid
door een collega psychiater die mij vervangt.
Een beperkt aantal gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie ( rekening naar uw ziektekostenverzekeraar) en accountantscontrole.
Er worden gegevens uit uw dossier aan derden verstrekt alleen als dat wettelijk of contractueel is
voorgeschreven zoals door de zorgverzekeraars Met zogeheten verwerkers van persoonsgegevens,
(Telepsy voor digitale vragenlijsten, ROM, Online DBC van het elektronische dossier/ facturatie en
boekhouder/ administratiekantoor ) heb ik een verwerkersovereenkomst gesloten waarin afspraken
zijn gemaakt om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.
Als ik uw gegevens wil gebruiken voor een ander doel dan hierboven is aangegeven, dan wordt u
daarover geïnformeerd en is uw toestemming nodig. Uw toestemming is bijvoorbeeld nodig als uw
gegevens worden gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek of statistiek. Uw toestemming is niet
nodig als gegevens worden gebruikt die niet tot uw persoon herleidbaar zijn.

Bewaartermijn
Uw gegevens worden in principe niet langer bewaard dan bij wet verplicht is gegevens te bewaren.
Voor het medisch dossier geldt er een bewaarplicht van 15 jaar.
Beveiliging van gegevens
Door technische en organisatorische maatregelen wordt er gezorgd dat dat uw gegevens veilig worden opgeborgen, dat deze niet verloren raken en niet in onbevoegde handen komen.
Rechten in het kader van de verwerking van uw persoonsgegevens zijn:
U hebt het recht op inzage, recht op rectificatie, recht op overdracht van uw gegevens indien u overstapt naar een andere behandelaar. U heeft het recht om een verzoek te doen tot vernietiging van
uw medisch dossier.
Vragen
Voor vragen of opmerkingen over deze privacyverklaring kunt u met Helen Winkel contact opnemen
via mail helenwinkel@kernstraat11.nl of telefonisch tel. nr: 0630111192

