Informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens
als patiënt
Om goede zorg te verlenen hebben we verschillende gegevens van en over jou nodig.
Als gevolg van nieuwe Europese wetgeving (de Algemene Verordening
Gegevensbescherming, of afgekort in het Engels de GDPR) is het onze taak en vinden we
het ook belangrijk om je mee te delen welke gegevens we van jou verzamelen en wat we
daarmee precies doen. In deze tekst geven we jou die informatie.

Welke gegevens verzamelen we over jou?
We verzamelen volgende gegevens over jou:

•

Identificatiegegevens (en in voorkomend geval van je wettelijke vertegenwoordiger);

•

Mutualiteit;

•

Rijksregisternummer;

•

Gegevens over je gezondheid (diagnose, prognose, anamnese, behandeling, …)

•

Evt. gegevens over je familieleden, enkel indien dit relevant is voor de psychologische begeleiding;

•

Gegevens over opleiding en vorming;

•

Geluids- of beeldopname;

•

Evt. financiële gegevens.

Waarom verzamelen we die gegevens?
We verzamelen deze gegevens om jou adequate en kwaliteitsvolle psychologische zorg te kunnen verlenen,
om onze psychologische prestaties te kunnen aanrekenen en om eventuele klachten of schadegevallen te
kunnen opvolgen. De gegevens worden verzameld en bewaard op grond van de behandelrelatie die er
tussen jou en ons bestaat (een overeenkomst), omdat we daar wettelijke toe verplicht zijn, omdat het
noodzakelijk is om je vitale belangen of ons gerechtvaardigd belang te beschermen of op grond van je
uitdrukkelijke toestemming met die bewaring en verzameling. Gegevens over je gezondheid worden specifiek
bewaard omdat dit noodzakelijk is om je psychologische zorg te kunnen verlenen. In het uitzonderlijke geval
waarin een patiënt een klacht of schadegeval zou hebben, moeten we ook gegevens over de gezondheid
verwerken om de klacht of het schadegeval adequaat te kunnen opvolgen. Wanneer we gegevens van jou
verwerken om ons gerechtvaardigd belang te beschermen, gaat het over de bescherming van onze veiligheid
en onze rechten van verdediging.

Worden de gegevens met anderen gedeeld?
De gegevens die we van en over jou hebben vallen in principe onder het beroepsgeheim. We delen ze dan
ook enkel met anderen wanneer dit geoorloofd is, zoals: indien dit nodig is voor een goede zorgverlening
(bv. met andere zorgverleners, zoals je huisarts, met het CLB, met je wettelijke vertegenwoordiger, …), of
indien we daartoe op basis van regelgeving of rechtspraak verplicht zijn (bv. met de overheid, de mutualiteit),
of voor de opvolging en afhandeling van evt. klachten en schadegevallen (verzekeringsmakelaar, verzekeraar,
gerechtelijke overheden, …) wanneer je daarin uitdrukkelijk hebt toegestemd (bv. mededeling aan een
familielid dat geen vertegenwoordiger is, aan een vriend(in), …). Hoe lang worden mijn gegevens
bewaard? We zijn verplicht om je dossier 30 jaar te bewaren. Dit betekent dan ook dat we je gegevens 30
jaar bewaren.

Zijn er specifieke rechten die je kan uitoefenen over de gegevens die we van
jou bewaren?
Als patiënt kan je verschillende rechten uitoefenen met betrekking tot de gegevens die we van jou bewaren.
Zo heb je recht op inzage in en een kopie van het patiëntendossier dat we van jou bewaren. Indien je je
patiëntendossier wil inkijken of daarvan een kopie wenst, kan je daartoe een schriftelijk verzoek aan je
behandelende therapeute richten: De Schakel – De Patine 81, 8980 Zonnebeke. Tevens heb je het recht om te
verzoeken dat bepaalde gegevens die onjuist in het patiëntendossier zijn opgenomen, te rectificeren. Indien
bepaalde gegevens werden verzameld enkel en alleen op basis van jouw toestemming (en dus niet op basis
van de behandelrelatie of op basis van een wettelijke verplichting), kan je die toestemming voor de verdere
verwerking te allen tijde intrekken. De gegevens in het patiëntendossier worden bewaard op grond van de
behandelrelatie en een wettelijke verplichting, en dus niet op grond van een toestemming. Indien je een
klacht hebt specifiek over de verwerking van je persoonsgegevens, kan je die indienen bij de
Gegevensbeschermingsautoriteit.

Wie is verantwoordelijk voor de verzameling en bewaring van je gegevens?
De verantwoordelijke voor de verzameling en bewaring van je gegevens in het psychologisch patiëntendossier
is je behandelende therapeut, die alle gegevens in het dossier noteert. Zijn/haar contactgegevens zijn
dezelfde als die van de multidisciplinaire praktijk.

Klikgedrag en bezoekgegevens
Op de website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. In dit kader kan met name het IP-adres van
uw computer, de eventuele gebruikersnaam, het tijdstip van opvraging en gegevens die de browser van een
bezoeker meestuurt, worden geregistreerd en worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en
klikgedrag op de website. Tevens optimaliseren wij hiermee de werking van de website.
Wij proberen deze gegevens zo veel mogelijk te anonimiseren. Deze gegevens worden niet aan derden
verstrekt.

Google Analytics
Wij maken gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de Website gebruiken en hoe
effectief onze Adwords-advertenties bij Google zoekresultaatpagina's zijn. De aldus verkregen informatie
wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google
opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie,
alsook het specifieke privacybeleid van Google Analytics.

Facebook en Instagram
Op deze site zijn knoppen opgenomen om pagina's te kunnen promoten of delen op sociale netwerken
Facebook en Instragram. Deze knoppen worden gerealiseerd door code die wordt aangeleverd door
Facebook en Instagram zelf. Deze code plaatst onder meer een cookie (zie cookiebeleid).
Leest u de privacyverklaring van Facebook en van Instagram (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te zien
wat zij met uw persoonsgegevens doen die zij met deze code verwerken.

Nieuwsbrief
Wij bieden een nieuwsbrief waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over nieuws met betrekking tot
De Schakel, onze diensten en aanverwante zaken. Uw e-mailadres wordt alleen met uw expliciete
toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt
afmelden. Het abonneebestand van de nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt.

Gebruik van cookies

Wij maken bij het aanbieden van elektronische diensten gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig
klein bestandje dat met pagina's van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde
schijf van uw computer wordt opgeslagen. Wij gebruiken cookies om uw instellingen en voorkeuren te
onthouden. U kunt deze cookies uitzetten via uw browser, zie bijvoorbeeld deze toelichting door de
Consumentenbond voor uitleg.
Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de 'Analytics'dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website
gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt
verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op.

Inzage, correctie en recht van verzet
Indien u een relatie met ons heeft, heeft u na schriftelijk verzoek de mogelijkheid uw persoonlijke gegevens
in te zien. Indien het door ons verstrekte overzicht onjuistheden bevat, kunt u ons schriftelijk verzoeken de
gegevens te wijzigen of te laten verwijderen. Daarnaast kunt u ons schriftelijk op de hoogte stellen, indien u
niet wilt worden benaderd met informatie over onze producten en diensten door dit te melden bij navolgend
adres:
De Schakel,
Karen Devriendt
De Patine 81
8980 Zonnebeke
of via mail: info@deschakel.eu

Aanpassen privacy statement
Wij behouden ons het recht voor deze privacy statement aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website
worden gepubliceerd.

Info over ons cookie-beleid
De Schakel gebruikt cookies om je surfervaring gemakkelijker en aangenamer te maken en de inhoud van de
site beter af te stemmen op je behoeften en voorkeuren. Je kan de installatie van cookies weigeren, maar
dan zullen sommige onderdelen van onze site niet of niet optimaal werken. Als je onze site bezoekt zonder
je cookie-instellingen aan te passen en de link "verdergaan" aanklikt gaan we ervan uit dat je de installatie
van cookies aanvaardt.

Wat is een cookie?
Een cookie is een tekstbestandje dat door de server van een website in de browser van je computer of op je
mobiel apparaat geplaatst wordt als je de website bezoekt. De cookie bevat een unieke code die toelaat om
je browser te herkennen gedurende het bezoek aan de website (een zogenaamde 'session' cookie) of bij
latere, herhaalde bezoeken (een zogenaamde 'permanente' cookie).
Cookies kunnen geplaatst worden door de server van de website die je bezoekt of door partners waarmee
deze website samenwerkt. De server van een website kan alleen de cookies lezen die hij zelf geplaatst heeft,
hij heeft geen toegang tot andere informatie die zich op je computer of mobiel apparaat bevindt.
Cookies worden op je computer of je mobiel apparaat gestockeerd in de folder van je browser.
De inhoud van een cookie bestaat meestal uit de naam van de server die de cookie geplaatst heeft, een
vervaldatum en een unieke cijfercode.
Cookies maken de interactie tussen de bezoeker en de website over het algemeen gemakkelijker en sneller
en helpen de bezoeker om te navigeren tussen de verschillende onderdelen van een website. Cookies kunnen
ook gebruikt worden om de inhoud van een website of de publiciteit op een website relevanter te maken
voor de bezoeker en aan te passen aan zijn persoonlijke smaak en behoeften.

Welke cookies gebruikt De Schakel?
1. Functionele cookies
Functionele cookies zijn cookies die strikt noodzakelijk zijn voor het functioneren van de website. We
gebruiken een functionele cookie als je inlogt. Deze cookie zorgt ervoor dat je ingelogd blijft zolang je surft
op deschakel.eu.
2. Website settings
Deze cookies slaan je voorkeuren op om de website gebruiksvriendelijker te maken. Bijvoorbeeld: een cookie
die bijhoudt welke keuze je maakte op de homepagina, een cookie die bijhoudt of je reeds gevraagd werd
om deel te nemen aan een enquête zodat we je niet telkens opnieuw dezelfde enquête voorleggen en een

cookie die bijhoudt of je op de cookie-waarschuwing oké geklikt hebt of niet. Deze cookies zijn niet strikt
noodzakelijk voor het functioneren van de site.
3. Anonieme en third party analytics cookies
Deze cookies analyseren de gebruikers van onze website. Bijvoorbeeld: hoeveel bezoekers komen langs,
welke pagina's werden bekeken, ...
Third party analytics cookies worden door derden geplaatst die tools aanbieden voor het analyseren van de
gebruikers op onze website. Google Analytics is hier een bekend voorbeeld van.
4. Third party tracking cookies Deze cookies worden door facebook geplaatst als je een item bekijkt op onze
website. Het doel van tracking cookies is het verzamelen van informatie over gebruikers, hun surfgedrag en
hun interesses. Wanneer je surft, kunnen bepaalde websites die cookie herkennen en jou gepersonaliseerde
advertenties en gerichte online reclame tonen.

Hoe kan je je cookies beheren?
Via je browserinstellingen kan je de installatie van cookies weigeren. Op http://www.aboutcookies.org/ vind je
voor de meest gebruikte browsers de werkwijze om cookies te weigeren.
Je kan op elk moment de reeds geïnstalleerde cookies verwijderen van je computer of mobiel apparaat.

