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De Maatschap respecteert de persoonlijke levenssfeer van haar klanten.
Persoonsgegevens worden daarom met de grootst mogelijke zorgvuldigheid
behandeld en beveiligd. De Maatschap verwerkt uw gegevens in
overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens, gedragscodes
van beroepsgroepen waarbij wij zijn aangesloten en, indien van toepassing,
vereisten van de rechtbank.
In [externe] software(*) waar de Maatschap gebruik van maakt, worden de
volgende persoonsgegevens verwerkt: naam; adresgegevens; geboortedata; email adressen; telefoonnummers; indien nodig voor de werkzaamheden of
declaraties het BSN nummer. Ook bankrekeningnummers en banktransacties
worden in de administratie opgenomen.
Clientgegevens en ontwikkelingen in behandeling of begeleiding worden voor de
HaagscheTherapiePraktijk bijgehouden in papieren dossiers. De volgende
persoonsgegevens verwerkt: naam; adresgegevens; geboortedata; e-mail
adressen; telefoonnummers; indien nodig voor de werkzaamheden of declaraties
het BSN nummer. Ook bankrekeningnummers en banktransacties worden in de
administratie opgenomen.
Clientgegevens en ontwikkelingen in behandeling of begeleiding worden voor de
Jongerencoach bijgehouden in digitale dossiers. De volgende
persoonsgegevens verwerkt: naam; adresgegevens; geboortedata; e-mail
adressen; telefoonnummers; medische gegevens m.b.t. aanvang en voortgang
van de begeleiding; indien nodig voor de werkzaamheden of declaraties het BSN
nummer. Ook bankrekeningnummers en banktransacties worden in de
administratie opgenomen.
Voor activiteiten in het kader van curatele, bewind en mentorschap [de
Zorgcurator] worden de volgende persoonsgegevens verwerkt: naam;
adresgegevens; e-mail adressen; telefoonnummers; verzekeringspolissen;
medische rapportages; het BSN nummer; geboortedata; geboorteplaats;
burgerlijke staat; nationaliteit; levensovertuiging[indien aangeleverd door
cliënt]; medische gegevens; zorg- en verzekeringsgegevens; inkomstengegevens
en -specificaties; identificatiegegevens [waaronder een kopie ID]. Ook
bankrekeningnummers en banktransacties worden verwerkt en in de
administratie opgenomen.
Voor No Blame Nederland worden van opdrachtgevers [scholen] de normale
NAW gegevens, telefoon nummers, e-mail adressen en bankrekeningnummers
verwerkt. Per training wordt bijgehouden wie bij welke training aanwezig was.
Ten behoeve van certificaten en licenties worden de volgende persoonsgegevens
verwerkt: namen; geboortedata; de instelling waaraan men is verbonden.
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Van alle bestanden worden back-up’s gemaakt. De bestanden en back-ups zijn
beschermd door encryptie. De digitale mappen waarin persoonsgegevens worden
opgeslagen zijn middels wachtwoordbeheer beschermd.
Door gebruik te maken van e-mail, door onze websites te bezoeken en
contactformulieren in te sturen worden uw persoonsgegevens verwerkt. Het gaat
daarbij om de standaard categorieën zoals: NAW-gegevens; telefoonnummers;
e-mailadressen; IP-adressen; andere mogelijke categorieën van niet bijzondere
persoonsgegevens.
In algemene zin gaat het ook om persoonsgegevens die door betrokkenen ter
verwerking aan de maatschap of één van haar bedrijfsonderdelen ter beschikking
zijn gesteld.
Cliënten hebben recht op inzage in hun dossiers. Daarnaast kan men na vijf jaar
[of een andere op dat moment geldende wettelijk vastgestelde termijn]
verzoeken om de dossiers te vernietigen en de NAW gegevens te verwijderen uit
de administratie.
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