Privacyverklaring en beleid ZONZIJN
Binnen psychomotorische (kinder en/of gezins) therapie en bij het volgen van (yoga) lessen en
trainingen is het van groot belang dat je je veilig voelt. Als psychomotorisch therapeute ben ik
aangesloten bij de Nederlands Federatie Gezondheidszorg, de Federatie Vaktherapeutische Beroepen
(FVB), RBCZ en de Nederlandse Vereniging voor Psychomotorische Kinder Therapie. Daarnaast ben ik
registerlid bij het Register Vaktherapie. Dit brengt met zich mee dat ik gebonden ben aan de
beroepscode voor Vaktherapeuten.
ZONZIJN respecteert jouw privacy en zorgt ervoor dat jij jouw persoonsgegevens aan ZONZIJN kunt
toevertrouwen.
Tijdens contacten met ZONZIJN worden bepaalde gegevens van je verzameld en verwerkt. Aangezien
jij als persoon te identificeren bent aan de hand van deze gegevens, zijn deze gegevens
‘persoonsgegevens’.
Alle info over welke persoonsgegevens ZONZIJN verwerkt en hoe ZONZIJN hier op een correcte manier
mee omgaat, kan jij hieronder terugvinden.
1. Deze Privacy statement & policy
Deze Privacy statement & policy is van toepassing op alle persoonsgegevens die ZONZIJN van jou
verzamelt en verwerkt.
Door gebruik te maken van de diensten van ZONZIJN, ga jij ermee akkoord dat deze Privacy statement
& policy van toepassing is op de door ZONZIJN verwerkte persoonsgegevens.
ZONZIJN behoudt zich het recht voor om deze Privacy statement & policy te allen tijde te wijzigen. De
van toepassing zijnde versie kan je steeds op de website van ZONZIJN terugvinden.
2. Persoonsgegevens in het bezit van ZONZIJN
Volgende gegevens kunnen op verschillende manieren door ZONZIJN verzameld en verwerkt worden.
Dit zijn onder meer:
Gegevens die jij rechtstreeks aan ZONZIJN verstrekt
Identificatie- en contactinformatie: naam, voornaam, adres en woonplaats, e-mailadres, telefoon- of
gsm-nummer, geboortedatum, leeftijd, geslacht, BSN;
Informatie betreffende de diensten die jij wenst af te nemen;
Klachten of feedback via e-mail omtrent jouw ervaring met ZONZIJN, opmerkingen, suggesties,
getuigenissen en alle andere feedback;
Andere gegevens en inhoud die door jou zelf uitgewisseld, gecommuniceerd en gedeeld wordt via de
ZONZIJN-diensten, zoals onder meer tekst, beelden, geluidsopnamen.
Dossiervorming bij therapie
Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als behandelende therapeut, een dossier
aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Jouw dossier of het dossier van
jouw/jullie kind, bevat aantekeningen over de gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde
onderzoeken en behandelingen.

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor de behandeling noodzakelijk zijn en die ik,
na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de
huisarts.
Wij doen ons best om jouw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat wij zorgvuldig
omgaan met jouw persoonlijke en medische gegevens en ervoor zorgen dat onbevoegden geen
toegang hebben tot jouw gegevens.
Als behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in jouw dossier of het dossier
van jouw/jullie kind.
Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).
Gegevens uit andere bronnen
Op het gebruik van sociale mediakanalen zullen de regels en voorkeurinstellingen van deze aanbieders
van toepassing zijn, zowel op jou als op ZONZIJN.
Op de ZONZIJN-website kunnen links naar andere websites staan. Deze websites worden wellicht niet
beheerd door ZONZIJN en kunnen een eigen privacyverklaring of –beleid hebben. ZONZIJN raad je
nadrukkelijk aan deze te lezen en kan geen verantwoordelijkheid nemen voor deze websites van
derden.
Je bent niet verplicht jouw gegevens te verstrekken aan ZONZIJN of akkoord te gaan met de
verwerkingen. Niettemin zal het in bepaalde gevallen noodzakelijk zijn om persoonsgegevens mee te
delen aan ZONZIJN zodat een correcte dienstverlening kan plaatsvinden en de van toepassing zijnde
wetgeving nageleefd kan worden.
3. Verwerking van de persoonsgegevens door ZONZIJN
Persoonsgegevens worden door ZONZIJN voor volgende doeleinden verwerkt:
• De totstandkoming en uitvoering van een overeenkomst met jou voor bepaalde diensten
(zoals lessen, therapie en/of training)
• Het personaliseren van de aan jou te leveren diensten en de hieraan gerelateerde
(elektronische) verslaggeving;
• Voor de financiële administratie, zodat ik of mijn administrateur, een factuur kan opstellen of
de behandeling bij de gemeente kan declareren.
• Het gericht en optimaal op jou afgestemd versturen van nieuwsbrieven en informatie. Hiertoe
kan ZONZIJN jouw voorkeuren en interesses bundelen in een profiel.
• De naleving van de op ZONZIJN van toepassing zijnde regelgeving in de meest brede zin;
• Andere specifieke doeleinden waar afzonderlijk toestemming voor gevraagd kan worden.
4. Delen van de persoonsgegevens door ZONZIJN
ZONZIJN kan de persoonsgegevens die verwerkt worden gebruiken om:
• Andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een
verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met jouw expliciete toestemming
• Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing (supervisie/intervisie)
• Uitwisselen met partners van ZONZIJN wanneer de verwerking door deze derden noodzakelijk
is voor de totstandkoming, de uitvoering en de afname van diensten. Met deze partners zijn
de nodige overeenkomsten afgesloten die het gebruik en het verwerken van jouw
persoonsgegevens beperken en die een voldoende bescherming van jouw persoonsgegevens
garanderen.

Jouw persoonsgegevens worden uitsluitend vrijgegeven in overeenstemming met deze Privacy
statement & policy en/of indien dit wettelijk is vereist. In zeldzame gevallen kan het voorkomen dat
ZONZIJN jouw persoonsgegevens ingevolge een gerechtelijk bevel of om te voldoen aan andere
dwingende wet- of regelgeving moet onthullen. ZONZIJN zal in redelijkheid pogen jou van tevoren
dienaangaande te informeren, tenzij een en ander aan wettelijke beperkingen onderhevig is.
5. Jouw rechten
Je hebt steeds recht op inzage in en verbetering van de persoonsgegevens die ZONZIJN van jou
verwerkt.
Je hebt tevens recht op verwijdering van jouw persoonsgegevens, beperking van de werking van jouw
persoonsgegevens en de overdraagbaarheid van jouw persoonsgegevens, in zoverre de toepasselijke
regelgeving hierin voorziet.
Je kan op ieder moment jouw gegeven toestemming voor bepaalde verwerkingen intrekken en
bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen.
Tevens hebt jij het recht om je te verzetten tegen het gebruik voor direct marketing van jouw
persoonsgegevens, tegen de doorgifte van jouw persoonsgegevens aan derden (wanneer deze
doorgifte niet noodzakelijk is voor de ZONZIJN dienstverlening) en tegen het opstellen van jouw
profiel.
Hiertoe kan je contact opnemen met ZONZIJN via de contactinformatie zoals opgenomen in punt 8
van deze Privacy statement & policy.
Je hebt tevens het recht om klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit persoonsgevens.
6. Veiligheidsbeleid van ZONZIJN
Beveiliging van de gegevens
Om jouw persoonsgegevens op de best mogelijke manier te beschermen, neemt ZONZIJN alle
redelijke maatregelen en worden best practices toegepast om verlies, misbruik, openbaarmaking,
ongeautoriseerde toegang of wijziging van deze persoonsgegevens te voorkomen. Zowel op technisch
als op organisatorisch vlak worden de nodige maatregelen getroffen om een voldoende
beveiligingsniveau te voorzien.
Bewaring van gegevens
ZONZIJN zal jouw gegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk voor de verwerking ervan, rekening
houdend met de contractuele en wettelijke verplichtingen van ZONZIJN met betrekking tot deze
gegevens.
Gegevens over de therapie blijven, zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist, 15 jaar
bewaard.
7. Minderjarigen (kinderen jonger dan 16 jaar)
ZONZIJN verzamelt of verwerkt nooit bewust persoonsgegevens van minderjarigen zonder
toestemming van een ouder of voogd, die gegeven moet worden om de diensten van ZONZIJN te
gebruiken en om daarna de rechten met betrekking tot de gegevens van de minderjarige uit te
oefenen.

Indien persoonsgegevens van minderjarigen te goeder trouw toch verwerkt zouden worden, zal
ZONZIJN deze zo snel mogelijk na kennisname hiervan wissen uit haar bestanden.
8. Contactgegevens
ZONZIJN
Bloemstraat 58
7419 BX Deventer
0570-640882 / 06-26844383
info@zonzijn.nl
www.zonzijn.nl

