privacy document
algemeen
Het Speelvlak doet er alles aan om jouw privacy te waarborgen en gaat daarom
zorgvuldig om met persoonsgegevens. Het Speelvlak houdt zich in alle gevallen aan de
toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening
Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat in ieder geval:
-

Jouw persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met het doel
waarvoor deze zijn verstrekt;
Verwerking van jouw persoonsgegevens wordt beperkt tot enkel die gegevens
welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
Uitdrukkelijk om jouw toestemming wordt gevraagd voor de verwerking van
jouw persoonsgegevens;
Er passende technische en organisatorische maatregelen zijn genomen zodat de
beveiliging van jouw persoonsgegevens gewaarborgd is;
Geen persoonsgegevens doorgeven worden aan andere partijen, tenzij dit nodig
is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
Je op de hoogte bent van jouw rechten omtrent jouw persoonsgegevens en Het
Speelvlak je hierop wil wijzen en deze wil respecteren.

doelen
Het Speelvlak vraagt (in direct contact, telefonisch, via mail of het contactformulier van
de website) en verwerkt persoonsgegevens om de volgende redenen:
-

Om met je in contact te kunnen komen en op basis van het aanbod van Het
Speelvlak tot een trainings-, begeleidings- of andere opdracht of een supervisie- ,
leertherapie-, behandel- of andere overeenkomst te kunnen komen;
Om de opdracht of behandeling te kunnen uitvoeren of een opdracht daarvoor te
kunnen geven of om in geval van nood collega behandelaar te kunnen inlichten;
Of indien de behandeling niet direct kan starten ze te gebruiken voor de
wachtlijst totdat met de behandeling gestart kan worden, of als de behandeling
niet gestart wordt deze te verwijderen.
Administratieve doeleinden zoals het kunnen sturen van nota’s;
De verwerking die nodig is om te kunnen voldoen aan (wettelijke) verplichtingen
zoals voor beroepsregistratie van de professionals en de (financiële)
administratie van Het Speelvlak.

Grondslag voor het verwerken van de persoonsgegevens is de overeengekomen
opdracht of overeenkomst. Jouw persoonsgegevens worden door Het Speelvlak
opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de looptijd van
de opdracht of overeenkomst en daarna alleen in de (financiële) administratie voor
maximaal 7 jaar.

Wanneer het aanbod van Het Speelvlak bestaat uit supervisie, leertherapie of
behandeling dan zijn er aanvullende en afwijkende (wettelijke) bepalingen van
toepassing. Aan jou zal altijd duidelijk worden gemaakt of er sprake is van supervisie,
leertherapie of behandeling. Daarvoor zal een supervisie-, leertherapie- of
behandelovereenkomst worden afgesloten.

supervisie en leertherapie
Als sprake is van supervisie of leertherapie dan zal de professional van Het Speelvlak
gedurende de supervisie of leertherapie aantekeningen maken waarin persoonlijke
gegevens en de voortgang kunnen worden verwerkt. Met het beëindigen van de
supervisie- of leertherapieovereenkomst worden deze verwijderd. Enkel
persoonsgegevens ten behoeve van beroepsregistratie en de (financiële-)administratie
zullen voor de (wettelijke) bewaartermijn van maximaal 7 jaar opgeslagen worden.
De gegevens kunnen ook geanonimiseerd worden gebruikt voor intercollegiale toetsing
(supervisie of intervisie).
Voor de professional van Het Speelvlak geldt op grond van de beroepscode ook voor
supervisie en leertherapie een geheimhoudingsplicht.

behandeling
Als sprake is van een behandeling dan is het noodzakelijk dat de professional van Het
Speelvlak, een dossier aanlegt. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO.
Het dossier bevat aantekeningen over je gezondheidstoestand en gegevens over de
uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.
Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor de behandeling noodzakelijk
zijn en de professional van Het Speelvlak, na jouw expliciete toestemming, heeft
opgevraagd bij een andere (zorg-)professional bijvoorbeeld bij de huisarts.
Enkel de professional die jou behandeld heeft toegang tot de gegevens in jouw dossier.
Deze professional heeft een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim) en is
geregistreerd bij het register Vaktherapie en gebonden aan de beroepscode voor
vaktherapeuten.

Belangrijk om te weten is: dat je recht op inzage in jouw dossier hebt (de professional
van Het Speelvlak heeft dan in principe 1 maand de tijd om jouw dossier op orde te
maken); dat je het recht hebt om ‘vergeten te worden’ (je mag beslissen of jouw dossier
vernietigd of geanonimiseerd wordt); dat je jouw persoonsgegevens mag overdragen
aan iemand anders; dat je persoonsgegevens mag inzien en wijzigen; dat je het recht
hebt op het beperken van een verwerking en recht hebt op bezwaar.
De gegevens uit jouw dossier kunnen ook voor de volgende doelen gebruikt worden:
•

•
•

Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond
of bij een verwijzing naar een andere professional. Dit gebeurt alleen met jouw
expliciete toestemming.
Indien besproken en akkoord bevonden voor het gebruik voor waarneming,
tijdens afwezigheid van jouw behandelend professional.
Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing
(supervisie/intervisie).

Als jouw professional van Het Speelvlak om een andere reden gebruik wil maken van
jouw persoonsgegevens, dan zal deze je eerst informeren en expliciet je toestemming
vragen.
De gegevens in het cliëntendossier blijven, zoals in de wet op de behandelovereenkomst
wordt vereist, 20 jaar bewaard.

aanvulling bij behandeling van kinderen onder de 16 jaar
De wettelijke vertegenwoordiger(s) (beide ouders c.q. gezinsvoogd) geven middels een
handtekening schriftelijk toestemming voor het starten van de behandeling. Volgens de
cliënten rechten uit de WGBO hebben ouder(s) met gezag van minderjarigen tot 16 jaar
medebeslissingsrecht over de behandeling. Ouders hebben recht op informatie en
inzage in het dossier, wanneer dit gekoppeld is aan het medebeslissingsrecht voor de
behandeling. Er bestaat een uitzondering op dit inzagerecht, namelijk wanneer de
professional van Het Speelvlak inschat dat de uitoefening van bepaalde cliënten rechten
indruist tegen het belang van het kind.
Wanneer de professional van Het Speelvlak van mening is dat het kind of zijn of haar
omgeving in een hulpbehoevende situatie verkeert (bijvoorbeeld fysieke of emotionele
bedreiging), zal hij dit in principe bespreken met zowel het kind als ouder(s). De
professional heeft bij vermoedens van acuut of structureel huiselijk geweld de wettelijke
verplichting om hiervan melding te doen bij Veilig Thuis.

onderwijs en onderzoek
Het Speelvlak initieert of participeert in onderwijs over en onderzoek naar de
effectiviteit, werking en toepassingsmogelijkheden van vaktherapie drama en andere
ervaringsgerichte benaderingen of interventies. Ook wil Het Speelvlak leren van hetgeen
je ervaren hebt. Bovenstaande kunnen aanvullende redenen of doelen zijn om te vragen
of je daarvoor extra gegevens (bijvoorbeeld door middel van een enquête) zou willen
verstrekken. In overleg zal worden bepaald waarvoor die gegevens mogen worden
gebruikt, hoe ze zullen worden verwerkt en op welke wijze en voor hoelang ze zullen
worden opgeslagen.

privacy op de nota
Op de nota die je van Het Speelvlak ontvangt staan persoonsgegevens die gevraagd
worden om deze, indien van toepassing, te kunnen declareren. Het gaat dan om naam,
adres en woonplaats; de datum van de sessie; een korte omschrijving van de sessie; de
kosten van de sessie. Mocht de nota vanwege specifieke eisen van bijvoorbeeld een
zorgverzekeraar, gemeente of Sociale Verzekeringsbank aangepast dienen te worden
met aanvullende gegevens, dan zal dit enkel in overleg en met toestemming van jou
gebeuren.

bescherming van jouw persoonsgegevens
Het Speelvlak heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om
jouw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige
verwerking. Het Speelvlak is in sommige gevallen (zoals bijvoorbeeld voor de website,
de mail en financiële administratie) afhankelijk van de veiligheidsmaatregelen van
andere organisaties. Daardoor kan Het Speelvlak niet verzekeren dat informatie (die
bijvoorbeeld verstuurd wordt via het contactformulier van de website of email van Het
Speelvlak) wordt geopend, onthuld, veranderd of vernietigd. Om de veiligheid zo veel
mogelijk te borgen heeft Het Speelvlak een verwerkingsovereenkomst met de
organisaties die gegevens gebruiken en/of verwerken. Als er aanwijzingen zijn van
onzorgvuldige verwerking of misbruik, neem dan meteen contact met ons op.

vragen en klachten
Mocht je een vraag of een klacht hebben over de verwerking van jouw
persoonsgegevens dan vraagt Het Speelvlak je hierover contact op te nemen. Mocht je er
samen met Het Speelvlak niet uitkomen dan heb je altijd het recht een klacht in te
dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het
gebied van privacybescherming (https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl).

