PRIVACYVERKLARING
Inleiding
Dit is de Privacyverklaring van Doralancee, (hierna “DC”), een eenmanszaak met personeel, gedreven door Rita
Doral, geregistreerd arbeidsdeskundige (SRA-registernummer 1937), gevestigd te Den Haag aan de
Heemskerckstraat 26, telefoonnummer: 06-21855680, ingeschreven onder KvK-nummer: 27260408, e-mailadres:
rita@doralancee.nl.
DC geeft advies, coaching en begeleiding. In het bijzonder: Individuele begeleiding bij autisme, arbeidsdeskundig
advies, Arbo-advies, begeleiding in de thuissituatie/ergotherapie, jobcoaching, loopbaanbegeleiding, reintegratie-advies.
Deze Privacyverklaring staat op de website van DC (https://www.doralancee.nl) en is ook van toepassing op die
website.
In deze Privacyverklaring zet ik uiteen hoe ik omga met de persoonsgegevens die ik in het contact met jou verkrijg.
Ik doe mijn best om jouw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer:
•
dat ik zorgvuldig omga met jouw persoonlijke en vertrouwelijke gegevens;
•
dat ik ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot jouw gegevens.

Hoe kom ik aan jouw (persoons)gegevens?
Contact met jou verkrijg ik in de volgende situaties:
•
je bij mij een (telefonische) advies afneemt of wilt afnemen;
•
je van mij een coaching-, zorg- of begeleidingstraject afneemt of wilt afnemen;
•
je gegevens invult of achterlaat bij mij of mijn bedrijf, via e-mail, mijn website of per telefoon;
•
je mijn website bezoekt;
•
via mijn social mediakanalen;
•
omdat je een zakelijke relatie met mij of mijn bedrijf hebt.

Doeleinden van de verwerking van de verzamelde (persoons)gegevens
Waarom heb ik jouw gegevens nodig?
De doeleinden

De verzamelde (persoons)gegevens

Voor het uitvoeren en afhandelen van de overeenkomst voor zorg,
coaching of begeleiding:

voornaam, achternaam, e-mailadres, (mobiel) telefoonnummer,
adres, postcode, plaats geboortedatum, ID-nummer, de
gespreksdatum, burgerlijke staat, aantal kinderen,
gezondheidssituatie, financiële en medische gegevens.

Voor de opmaak van de factuur voor de zorgverzekeraar of
gemeente:

voornaam, achternaam, adres, postcode, plaats, geboortedatum,
de begeleidingsdatum, BSN nummer

Voor het factureren van mijn overige diensten:

Voornaam, achternaam, e-mailadres

Om je een aanbieding te kunnen sturen:

Voornaam, achternaam, e-mailadres

Om je te kunnen bellen of te appen voor een telefonisch consult of
tijdens het begeleidings- of zorgtraject:

Voornaam, achternaam, (mobiel) telefoonnummer

Voor de belastingaangifte

Voornaam, achternaam, adres, postcode, plaats, bedrijfsnaam,
factuurnummer, begeleidingsperiode of datum
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De gegevens uit jouw dossier kunnen ook nog voor de volgende doeleinden gebruikt worden:
•
Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de begeleiding of het zorgtraject is afgerond of
bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met jouw expliciete toestemming;
•
Voor het gebruik voor waarneming tijdens mijn afwezigheid;
•
Voor geanonimiseerd gebruik tijdens intercollegiale toetsing;
•
Voor het treffen van maatregelen om de dienstverlening te verbeteren (klantentevredenheid);
•
Om gegevens aan derden te verstrekking op basis van wettelijke verplichtingen;
•
Voor doorgifte aan - door mij goedgekeurde - verwerker(s);
•
Voor mijn relatiebeheer;
•
Voor strategie en beleid;
•
voor het aangaan en uitvoeren van arbeidsovereenkomsten;
•
voor het aangaan en uitvoeren van samenwerkingsrelaties met opdrachtnemers;
•
vanwege geschillenbeheer.
Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van jouw gegevens, dan zal ik je eerst informeren en expliciet
jouw toestemming vragen.
Persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt voor zover dat gebruik verenigbaar is met de omschreven doelen
van de verwerking. Ik verwerk niet meer gegevens dan noodzakelijk is om de betreffende doelen te bereiken.

Bijzondere persoonsgegevens
Jouw dossier kan aantekeningen bevatten over jouw gezondheidstoestand (ziekmelding en
arbeidsongeschiktheid) en gegevens over de begeleiding. Ook kunnen in jouw dossier (medische) gegevens zijn
opgenomen die voor jouw begeleiding noodzakelijk zijn en die ik, na jouw expliciete toestemming, heb opgevraagd
bij een andere zorgverlener.
Mijn website en/of diensten hebben niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger
zijn dan 16 jaar. Tenzij deze jongeren voorafgaande toestemming hebben van ouders of voogd. Ik kan echter niet
controleren of een websitebezoeker ouder dan 16 is. Als je ervan overtuigd bent dat ik zonder die toestemming
persoonlijke gegevens heb verzameld over een minderjarige, neem dan contact met mij op via mijn contactadres,
dan zal ik deze informatie verwijderen.

Verstrekking aan/door derden
Ik verstrek jouw gegevens uitsluitend aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst of om
te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die – in mijn opdracht - jouw gegevens verwerken, heb
ik een verwerkersovereenkomst afgesloten om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en
vertrouwelijkheid van persoonsgegevens. Ik blijf zelf voor de verwerkingen van de verstrekte persoonsgegevens
verantwoordelijk.

Bewaartermijnen
De relevante gegevens van het cliëntendossier blijven 7 jaar bewaard, gerekend vanaf de einddatum van de
overeenkomst. Jouw overige persoonsgegevens zal ik niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te
realiseren waarvoor jouw gegevens worden of werden verzameld.

Inzage, correctie en verwijdering van gegevens
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Ook heb je het recht
op overdraagbaarheid van jouw gegevens. Je kunt een verzoek naar bovenstaand contactadres sturen.
Verwijdering van gegevens kan echter alleen als de gegevens niet meer relevant zijn. Ik zal op een verzoek tot
verwijdering een afweging maken van mijn betrokken belang van en jouw privacybelang. In geval van een besluit
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tot verwijdering, informeer ik je in hoeverre daardoor het gebruik dat je van mijn diensten maakt, wordt beperkt
of verhinderd.

Doorgifte naar landen buiten de EER
De gegevens worden niet buiten de EER verwerkt. Echter, kan het om technische en operationele redenen nodig
zijn dat je gegevens worden doorgegeven (naar servers van) in de Verenigde Staten of andere landen buiten
Europa, waar de regelgeving op het gebied van de privacybescherming mogelijk minder bescherming biedt dan in
de Europese Unie. Ik zal echter altijd passende maatregelen nemen om te waarborgen dat je gegevens zo goed
mogelijk worden beschermd.

Beveiliging
Ik neem de bescherming van jouw gegevens serieus en neem passende maatregelen om misbruik, verlies,
onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De technische en
organisatorische maatregelen die ik heb genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen, betreffen onder
andere:
•
Alleen de aan DC verbonden medewerkers hebben toegang tot de noodzakelijke gegevens in jouw dossier.
Zij hebben allen een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim);
•
DC gebruikt up-to-date software ter beveiliging van computer (software, virus scanner en firewall);
•
De internetverbinding is beveiligd met een SSL-certificaat;
•
De digitale bestanden zijn opgeslagen op beveiligde plekken;
•
De digitale bestanden worden gesynchroniseerd met een beveiligde netwerkserver;
•
Documenten worden beveiligd verzonden;
•
De papieren cliëntendossiers, worden voor en na gebruik uitsluitend in een goed afgesloten kast bewaard;
•
De systeembeheerder controleert constant de veiligheid van de computer, de verbindingen en de updates;
•
DC heeft een intern privacy-beleid en hanteert een Incidentenprotocol.
Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan
contact met mij op via bovenstaande contactgegevens.

Externe links
Mijn website bevat geen links naar andere externe websites.

Cookies
Op mijn website worden geen cookies of vergelijkbare technieken gebruikt, met uitzondering van cookies die
worden gebruikt bij het openen van Open Street Map.

Wijzigingen
Van tijd tot tijd kan het nodig zijn om mijn privacy beleid te wijzigen aan de actualiteit en vernieuwde inzichten
over gegevensbescherming. Deze Privacyverklaring kan daarom worden gewijzigd. Ik zal je tijdig en op een
redelijke wijze in kennis stellen van dergelijke wijzigingen. Ik raad je aan om de laatst bijgewerkte versie van mijn
Privacyverklaring te lezen. Wijzigingen worden bekendgemaakt op mijn website.
Deze Privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op: 12 maart 2021/Versie 01.

Vragen / klachten
Als je een vraag of een klacht hebt over deze Privacyverklaring, neem dan contact met mij op via bovenstaande
contactgegevens.
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