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PRIVACYREGLEMENT VAN GAANDEWEG 

Als cliënt van Gaandeweg krijgt u therapie. Hiervoor verzamelen wij een aantal noodzakelijke persoonsgegevens. 
Gaandeweg verwerkt persoonsgegevens en andere data in overeenstemming met de geldende wetgeving. Wij vinden 
privacy erg belangrijk en gaan zorgvuldig met persoonsgegevens om. Hieronder staat wat van ons verwacht kan worden en 
aan welke regels wij ons houden. 

TOEPASSELIJKHEID 

Dit privacyreglement is van toepassing op de verwerking van: 

✓ de met de cliënt en/of diens vertegenwoordiger gesloten overeenkomsten, inclusief de daarin vervatte persoonlijke 
informatie;  

✓ informatie verkregen vanuit en/of naar aanleiding van therapiesessies, en 

✓ informatie verkregen op basis van bezoek aan onze website. 

VERWERKING VAN GEGEVENS 

Gaandeweg houdt een financiële administratie bij, waarin persoonsgegevens worden vastgelegd. Wij verzamelen 
persoonsgegevens, waaronder naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum, BSN-nummer en 
informatie over de zorgverzekering. We doen dit om facturen te kunnen versturen conform het door 
verzekeringsmaatschappijen vastgestelde format en om invulling te geven aan de fiscale bewaarplicht. Wij vragen om 
toestemming hiervoor. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt. 

Gaandeweg houdt voor iedere cliënt een (zorg)dossier bij. Het papieren dossier wordt aan het einde van het 
therapietraject na digitalisering vernietigd. Het digitale dossier wordt tijdens en na afloop van de therapie in een 
afgeschermde omgeving bewaard gedurende de wettelijk verplichte bewaarperiode van 20 jaar. Wij vragen om 
toestemming hiervoor. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt. 

VERSTREKKEN VAN INFORMATIE AAN DERDEN 

Persoonsgegevens worden uitsluitend door ons gebruikt en worden zonder schriftelijke toestemming niet aan derden ter 
beschikking gesteld. 

GEGEVENS INZIEN, WIJZIGEN OF VERWIJDEREN 

De cliënt kan op elk moment inzage vragen in de persoonsgegevens die wij hebben vastgelegd. Dit kan worden aangegeven 
via de mail (avg@gaandeweg.nu) of door een schriftelijk verzoek. Inzage van het zorgdossier is onder bepaalde 
voorwaarden mogelijk. Ook dit kan via de mail of een schriftelijk verzoek worden aangegeven. Inzage geschiedt in het 
bijzijn van de therapeut. 

BEZOEK AAN ONZE WEBSITE 

Gaandeweg gebruikt op haar website cookies om inzicht te krijgen in de interesse voor de dienstverlening van Gaandeweg. 
Gegevens worden niet met derden uitgewisseld. 

BEVEILIGING 

Gaandeweg heeft technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beschermen tegen 
verlies of misbruik. Op deze manier zorgen we ervoor dat persoonsgegevens alleen toegankelijk zijn voor de betreffende 
therapeut die daartoe vanuit zijn functie bevoegd is en dat we persoonsgegevens alleen gebruiken voor de doeleinden 
waarvoor ze zijn verkregen en daarmee verenigbare doeleinden. 

VRAGEN OVER PRIVACYREGLEMENT 

Gaandeweg behoudt het recht het privacyreglement te wijzigen. Als u vragen heeft over dit reglement, neem dan contact 
op met onze functionaris voor gegevensbescherming. Zijn gegevens zijn hieronder opgenomen. 

INSTEMMING 

De cliënt wordt instemming gevraagd met dit privacyreglement. Dat gebeurt door ondertekening van de overeenkomst 
met Gaandeweg, waarin naar dit privacyreglement wordt verwezen. 

CONTACTGEGEVENS 

Onze contactgegevens voor vragen en opmerkingen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens zijn: 

Gaandeweg, t.a.v. de functionaris voor gegevensbescherming,  

Ruiterweg 22, 7973 JT Darp,  

e-mail: avg@gaandeweg.nu.  

mailto:avg@gaandeweg.nu

