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specifieke informatie over uw persoonsgegevens verzameld en vastgelegd in het (elektrische)
cliëntendossiers. Dit is noodzakelijk om dienstverlening aan u mogelijk te maken. De cliënt moet erop
kunnen vertrouwen dat Natuurlijkfleur zorgvuldig en veilig met de persoonsgegevens omgaat.
waarborgt, beschermt en handhaaft. Tevens zal Natuurlijkfleur geheimhouding betrachten ten
aanzien van uw persoonsgegevens.

In dit reglement informeren wij u over: 1) de aard van de gegevens die worden verwerkt; 2) waarom
ze worden verwerkt; 3) wat er mee gebeurd; 4) welke rechten u heeft ten aanzien van de
gegevensverwerking.

Het doel van dit reglement is een praktische uitwerking te geven aan de bepalingen van de Algemene
verordening gegevensbescherming.
6 Natuurlijkfleur informeert de cliënt over de wijze waarop zij met de persoonsgegevens omgaat. 7.
Binnen Raymedy International is er tussen therapeuten intervisie betreffende advies, ontwikkeling en
leerdoeleinden m.b.t. de behandelmethode. De casuïstiek wordt anoniem en onherkenbaar
besproken.

Artikel 4. Te verzamelen gegevens De persoonsgegevens bestaan uit de volgende gegevens: naam,
geslacht, geboortedatum, adres, woonplaats, BSN-nummer, telefoonnummer, e-mailadres,
medicatie, gegevens over de indicatie/hulpvraag, (psychiatrische) achtergrond/problematiek(en).

Burger Service Nummer > BSN Zorgaanbieders, zorgverzekeraars en indicatieorganen (zoals het
Centrum indicatiestelling zorg) zijn verplicht het BSN te registreren. Ook moeten ze het nummer
gebruiken als ze gegevens over cliënten uitwisselen. Dit staat in de Wet gebruik
Burgerservicenummer in de zorg (Wbsn-z). Zorgverleners met een beroep uit artikel 3 of 34 van de
Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (Wet BIG).

Artikel 5. Grondslag van de verwerking Persoonsgegevens mogen slechts worden verwerkt indien: a.
de cliënt voor de verwerking zijn ondubbelzinnige toestemming heeft verleend; b. de
gegevensverwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de cliënt partij
is, of voor het nemen van precontractuele maatregelen naar aanleiding van een verzoek van de cliënt
en die noodzakelijk zijn voor het sluiten van een overeenkomst; c. de gegevensverwerking
noodzakelijk is om een wettelijke verplichting na te komen waaraan Natuurlijkfleur onderworpen is;
d. de gegevensverwerking noodzakelijk is voor de behartiging van het gerechtvaardigde belang van
Natuurlijkfleur of van een derde aan wie de gegevens worden verstrekt, tenzij het belang of de
fundamentele rechten en vrijheden van de cliënt, in het bijzonder het recht op bescherming van de
persoonlijke levenssfeer, prevaleert

Artikel 6. Verstrekking van persoonsgegevens 1. Persoonsgegevens worden uitsluitend verstrekt aan
personen die werkzaam voor Natuurlijkfleur en die deze in het kader van hun taakuitoefening c.q.
dienstverlening mogen ontvangen en indien zulks in overstemming is met de in artikel 3 vermelde
doeleinden. 2. Aan derden worden persoonsgegevens uitsluitend verstrekt indien zulks noodzakelijk
is op grond van een wettelijk voorschrift en/of indien zulks noodzakelijk is voor het doel van de
registratie. 3. Als er geen noodzaak is, zoals genoemd in het vorige lid, is toestemming van de cliënt
vereist voor het verstrekken van persoonsgegevens aan derden.
4. Anonieme gegevens kunnen ten behoeve van statistische en/of wetenschappelijk onderzoek, mits
dienstbaar aan de realisering van de doelstellingen van Natuurlijkfleur, aan derden beschikbaar
worden gesteld.

Artikel 7. Bewaartermijn van de verwerking en dossierplicht De persoonsgegevens worden digitaal
bewaard in een beschermde en beveiligde digitale omgeving. Op grond van de wet op geneeskundige
behandelingsovereenkomst (WGBO) is Natuurlijkfleur verplicht tot het bijhouden van een medisch
dossier.
Artikel 8. Beveiliging van de verwerking 1. Natuurlijkfleur legt passende technische en
organisatorische maatregelen ten uitvoer om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen
enige vorm van onrechtmatige verwerking. Deze maatregelen garanderen, rekening houdend met de
stand van de techniek en de kosten van de tenuitvoerlegging, een passend beveiligingsniveau gelet
op de risico's die de verwerking en de aard van te beschermen gegevens met zich meebrengen. De
maatregelen zijn er mede op gericht onnodige verzameling en verdere verwerking van
persoonsgegevens te voorkomen. 2. De volgende bepalingen gelden in ieder geval ter beveiliging
van persoonsgegevens: a. er worden niet meer persoonsgegevens verzameld dan nodig zijn voor
het doel van de verzameling; b. alleen direct betrokken medewerkers hebben inzage in
persoonsgegevens; c. elektrisch opgeslagen persoonsgegevens en behandelgegevens zijn alleen na
het ingeven van een persoonlijk wachtwoord in te zien; d. medewerkers hebben een
geheimhoudingsplicht betreffende persoonsgegevens. 3. Natuurlijkfleur conformeert zich aan de
meldplicht datalekken zoals deze in de beleidsregels van de meldplicht zijn beschreven. Er is een
interne procedure aanwezig voor het afhandelen van incidenten.

Artikel 9. Recht op inzage en afschrift van verwerkte persoonsgegevens 1. De cliënt heeft het recht
om kennis te nemen van en afschrift te ontvangen van de op zijn persoon betrekking hebben
verwerkte persoonsgegevens. De cliënt kan daartoe een verzoek indienen Natuurlijkfleur 2. zal de
gevraagde inzage en/of het gevraagde afschrift binnen 4 weken verstrekken. 3. Inzage en afschrift
van deze gegevens kan worden geweigerd of beperkt op grond van gewichtige belangen van derden.
4. Voor de verstrekking van een afschrift mag Natuurlijkfleur een redelijke vergoeding in rekening
brengen.

