
       
 

   

Privacy polis overeenkomst Praktijk Hart en Ziel, Mascha de acupuncturist 
 
Als bedrijf is Praktijk Hart en Ziel, Mascha de acupuncturist verantwoordelijk voor de 
verwerking van jouw persoonsgegevens. 
Praktijk Hart en Ziel, Mascha de acupuncturist doet er alles aan om jouw privacy te 
waarborgen en daarom gaan wij zorgvuldig om met  alle gegevens. 
Praktijk Hart en Ziel, Mascha de acupuncturist houdt zich in alle gevallen aan de toegepaste  
wet-, en regelgeving, waaronder de Algemene Verordering Gegevensbescherming.  
 

- De therapeut is gehouden te handelen conform de beroepsode 
 

- De therapeut houdt een dossier bij en wijzigingen betreffende de behandeling 
worden hierin vastgelegd 
 

- De cliënt heeft het recht tot inzage in het eigen dossier 
 

- De cliënt verplicht zich de afspraak 24 uur van te voren af te zeggen, anders kunnen 
de kosten van de gereserveerde tijd in rekening worden gebracht. 
 

- De therapeut verplicht zich informatie betreffende de behandeling te verstrekken 
aan de cliënt in alle fasen van de behandeling. 
 

- De therapeut zal geheimhouding betrachten ten aanzien van door de cliënt t.b.v. het 
dossier verstrekte gegevens (met uitzondering van de gegevens waaromtrent de 
cliënt heeft verklaard dat hij/zij geen bezwaar maakt tegen het gebruik voor 
statistische of behandel -inhoudelijke doeleinden).  
 

- De therapeut mag zonder toestemming van de cliënt geen bepaalde                          
(be-)handelingen verrichten. 
 

- De therapeut verplicht zich de cliënt correct door te verwijzen naar een collega 
therapeut of een arts, indien zijn behandeling niet geëigend en/of toereikend is. De 
cliënt is bereid de adviezen die de therapeut geeft op te volgen en zal op verzoek van 
de therapeut een collega therapeut of een arts bezoeken indien deze dit nodig acht. 
 

- De therapeut is verplicht een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering te hebben. 
 



       
 

   

- Voor eventuele klachten over de behandeling kan de cliënt zich wenden tot de 
therapeut of de klachten commissie van de beroepsgroep Zhong of de KAB (Koepel 
Alternatieve Behandelwijzen). 
 

- Voor klachten betreffende persoonsgegevens kunnen cliënten zich wenden tot de 
therapeut of tot de AP (Autoriteit Persoonsgegevens). 
 

- Praktijk Hart en Ziel, Mascha de acupuncturist bewaard jouw persoonsgegevens niet 
langer dan noodzakelijk, voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond 
welke van de wet is vereist. 
 

- Praktijk Hart en Ziel, Mascha de acupuncturist beschermd jouw persoonsgegevens 
d.m.v. digitaal wachtwoord en een papieren dossier achter slot. 
 

 


