Mijn Faros, Praktijk voor psychosociaal therapie

Privacy beleid Mijn Faros, praktijk voor psychosociaal therapie.
Mijn Faros is de bedrijfsnaam waaronder Christiaan Paalman, hbo- gediplomeerd psychosociaal
therapeut zijn praktijkvoering heeft. Mijn Faros is verantwoordelijk voor de verwerking van
persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Contact gegevens:
Website: https://mijnfaros.nl
E-mail: info@mijnfaros.nl
Postadres bedrijfsvoering Mijn Faros:
Christiaan Paalman, Psychosociaal therapeut
Arend Baanstraat 88
7461 DX Rijssen, Overijssel
Telefoon: +031 06-42365917
KvK nummer: 84344067
Praktijkadres:
Pelmolenweg 20
7461 PR Rijssen
Bezoek enkel mogelijk op vooraf gemaakte afspraak.
Functionaris Gegevens bescherming van Mijn Faros is tot dit moment Christiaan Paalman.
Bereikbaar onder vermelde gegevens.
Persoonsgegevens op de website https://mijnfaros.nl
De website van Mijn Faros verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten
en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die Mijn Faros verwerkt op het moment dat
je het contactformulier invult en verzend:
- Voor- en achternaam
- E-mailadres
- IP-adres (mogelijk)
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die
jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet
controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de
onlineactiviteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld
worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming
persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via
info@mijnfaros.nl. In dat geval gaat het om het invullen van het contactformulier. Bij directe
contacten waarin het vermoeden bestaat dat de persoon jonger is dan 16 jaar, zal actief worden
gevraagd naar instemming van ouders/ verzorgers/ voogd.
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Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Mijn Faros verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- Mijn Faros analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het
aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.
Cookies, of vergelijkbare technieken, die Mijn Faros gebruikt.
Mijn Faros gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk
maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website
wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn
noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat
de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen
wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo
in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is
opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.
Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben
we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.
Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je
andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar
info@mijnfaros.nl.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je
identiteitsbewijs bij 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. Mijn Faros zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval
binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.
Mijn Faros wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de
nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons
Mijn Faros wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de
nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons
Hoe Mijn Faros persoonsgegevens beveiligt
Mijn Faros neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om
misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging
tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn
aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@mijnfaros.nl.
Mijn Faros heeft de volgende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen:
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Verwerking van persoonsgegevens bij verdere contacten:
Waar verwerken van persoonlijke gegevens op de website https://mijnfaros.nl bedoeld is voor het
leggen van het eerste contact, zal het vervolgtraject meer persoonlijke gegevens betrekken. In dit
proces wordt de website niet gebruikt voor gegevensoverdracht.
-

-

-

Het kennismakingsgesprek is letterlijk zoals het is. Inhoudt wordt niet vastgelegd. Persoonlijke
informatie als geslacht, adres/ mail en telefoongegevens worden opgeslagen. Enkel als
gegevens overdracht tussen therapeut en cliënt.
Het intakegesprek wordt gevoerd aan de hand van een vooraf ingevulde vragenlijst. De intake
is nog geen basis voor dossiervorming. Wanneer op basis van het intakegesprek, na
zorgvuldige afweging, wordt besloten om een therapeutisch proces niet aan te gaan, worden
de gegevens vernietigd. Een verwijzing behoort tot de mogelijkheden. Gesprekskosten zullen
worden gefactureerd.
Therapeutische sessies: Er wordt een dossier opgebouwd en bewaard gedurende de daarvoor
gestelde termijn.
Op basis van de behandelovereenkomst, na het intakegesprek, wordt het persoonlijk proces
uitgelegd. In de persoonlijke contacten wordt hier meer informatie over verstrekt.

Belangrijke informatie:
-

Als zorgverstrekker is de wet Wkkgz van toepassing:

Als lid van de beroepsvereniging NFG het onderstaande citaat: (1)
Voor de NFG staan professionaliteit en betrouwbaarheid voorop. Om dit te kunnen waarborgen dienen
zorgprofessionals aangesloten bij de NFG te voldoen aan een aantal voorwaarden. Zo dienen NFGzorgverleners o.a. te zijn geschoold op minimaal HBO-niveau. NFG-registerleden krijgen een licentie die zij
tweejaarlijks opnieuw moeten aanvragen. Zo blijft de kwaliteit van de zorg in ontwikkeling.
Het NFG-tuchtrecht is door de komst van de Wkkgz per 1 januari 2017 vervallen. De Wkkgz is een wet waar
elke zorgproffessional zich aan moet houden. Zorgverleners dienen de klachtenregeling zelf geregeld te
hebben volgens deze wet. Uiteraard kan de NFG dit voor elk registerlid regelen. Het afgeven van een
machtiging om dit te regelen volstaat. Hoe wij dit hebben geregeld is hier na te lezen.
Of volg de link: https://www.de-nfg.nl/overige-informatie.html
-

Mocht er sprake zijn van misbruik of vermoeden van mogelijk misbruik, ben ik volgens de
geldende wetgeving verplicht melding te maken bij de betreffende autoriteiten.

(1) Op dit moment is lidmaatschap nog in verwerking en alle teksten gericht op de inhoud van
het NFG nog niet van toepassing,
Rijssen, oktober 2021
Christiaan Paalman
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