
CORNALIJN 

Praktijk voor Coaching en Cursuscentrum en Webwinkel 

Veiligheid en vertrouwen is de basis van de relatie die wij aangaan als u bij 

Cornalijn een consult aanvraagt, een opleiding/workshop volgt of een product 

bestelt. 

ALGEMENE VERORDENING GEGEVENSBESCHERMING (AVG) 

Privacy en Veiligheid 

Deze webwinkel voldoet aan alle privacybeschermende wetten. 

Voor de praktijk en het cursuscentrum geldt: Alle persoonlijke gegevens die u bij 

mij achter laat, zijn in veilige handen. Ik heb als therapeut uiteraard een 

geheimhoudingsplicht, die  te allen tijde wordt gewaarborgd. Voor een goede 

behandeling wordt van u een dossier aangelegd. Alle gegevens die ik nodig heb 

voor een verantwoorde behandeling worden schriftelijk vastgelegd in een 

dossiermap waar u ten alle tijden inzicht over in kunt krijgen. Deze worden veilig 

in een gesloten kast opgeborgen, alwaar derden geen toegang toe hebben. 

Dit is een wettelijke opgelegde plicht door de WGBO. Uw dossier bevat 

aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde 

behandelingen. Ook kunnen in het dossier gegevens worden opgenomen die voor 

uw behandeling noodzakelijk zijn. 

Hier nog even alles op een rij: 

Ik doe mijn uiterste best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat 

ik: 

* zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens, 

* er voor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens 

* voor behandeling van minderjarigen wordt altijd toestemming van de ouders 

gevraagd 

* Als behandelend therapeut hebben ik als enige toegang tot de gegevens in uw 

medisch dossier. 

* Dit dossier is handgeschreven en wordt bewaard in een gesloten kast. 

* Ik hou mij aan de wettelijke geheimhoudingsplicht. 



* De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doeleinden 

gebruikt worden: 

- Om andere zorgverleners te informeren, bij een verwijzing naar een andere 

behandelaar of voor waarneming door een bevoegd collega tijdens mijn 

afwezigheid . Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming. 

-Voor geanonimiseerd gebruik tijdens intercollegiale toetsing 

- Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële 

administratie, zodat wij een factuur kunnen opstellen. 

Als er vanwege een andere reden gebruik gemaakt wil worden van uw gegevens, 

dan wordt altijd u eerst geïnformeerd en expliciet om uw toestemming gevraagd. 

De gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de 

behandelovereenkomst wordt vereist 15 jaar bewaard. 

PRIVACY OP DE ZORGNOTA 

Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar 

gevraagd worden, zodat je deze nota kunt declareren bij jouw zorgverzekeraar. 

* Naam, adres en woonplaats. 

* Geboortedatum. 

* Datum van de behandeling. 

* Duiding van de behandeling, zoals bijvoorbeeld ‘natuurgeneeskundige 

behandeling’ 

* Kosten van het consult. 

CURSUSSEN, LEZINGEN EN WORKSHOPS 

Als u bij Cornalijn een cursus, lezing of workshop volgt worden deze gegevens 

opgenomen in de deelnemerslijst: 

· naam, adres, woonplaats, e-mailadres, telefoonnummer 

· naam van de cursus en de datum/data waarop deze gegeven wordt. 

Bij een aantal cursussen wordt een certificaat van deelname uitgereikt met 

vermelding van de naam van de deelnemer. Deze gegevens worden bewaard in 

mijn cursusadministratie. 



NIEUWSBRIEVEN 

Je kunt je aanmelden voor de nieuwsbrieven of misschien ben je hiervoor al 

aangemeld. Daarmee word je op de hoogte gehouden van verschillende  activiteiten 

en aanbiedingen. Je aanmelding bevat alleen je naam en e-mailadres. Onderaan 

iedere nieuwsbrief vind je een link waarmee je je aan- of afmeldingen op de 

nieuwsbrieven zelf kunt beheren. 

OVERIGE VERWERKING VAN GEGEVENS 

In de volgende gevallen kan het nodig zijn om gegevens door te geven aan anderen: 

* Website 

Onze website draait op de servers van een hosting provider. De hosting provider 

heeft slechts incidenteel toegang tot de gegevens op de website als dat noodzakelijk 

is voor het uitvoeren van het technisch beheer. De website van de webwinkel heeft 

verzekerd de nieuwe wet toe te passen.. 

JOUW RECHTEN 

Op grond van de wet heb je het recht ons te vragen jouw gegevens in te zien, 

onjuiste gegevens te laten corrigeren of deze in bepaalde gevallen te laten 

verwijderen. 
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