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Privacy verklaring 

Rode Oker gaat zorgvuldig en vertrouwelijk om met jouw persoonsgegevens en houdt zich daarbij 

aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). 

In deze privacy verklaring lees je welke persoonsgegevens Rode Oker verwerkt, met welk doel en hoe 

deze gegevens worden beschermd. Deze privacyverklaring is van toepassing op alle diensten die 

Rode Oker aanbiedt. 

Persoonsgegevens 

Persoonsgegevens zijn alle gegevens waarmee je als persoon geïdentificeerd kunt worden. Wij 

hebben je toestemming nodig om deze persoonsgegevens  te mogen verwerken. 

Om je van dienst te kunnen zijn hebben wij onderstaande persoonsgegevens nodig: 

• Naam 

• Geboortedatum 

• Adresgegevens 

• Telefoonnummer 

• E-mail adres 

• Burgerservicenummer (BSN) 

• Bepaalde, ter zake doende, medische gegevens 

Deze gegevens zijn nodig om, indien nodig, contact met je op te nemen, om je te behandelen en om 

een correcte factuur op te stellen. Je persoonsgegevens worden niet gebruikt voor commerciële 

doeleinden. 

Behandeldossier 

In je behandeldossier wordt informatie die in het belang is voor het vervolg van de therapie 

vastgelegd. Dit dossier bevat het intakeformulier en de aantekeningen die door de therapeut 

gemaakt worden van de consulten.  

Hoe lang bewaren we je gegevens? 

Rode Oker bewaart jouw persoonsgegevens 20 jaar na beëindiging van de behandeling (verplichting 

volgens de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst). Indien je jonger bent dan 18 jaar bij 

de start van de behandeling, dan telt de bewaartermijn vanaf het moment dat je 18 bent geworden. 

Delen met anderen 

Rode Oker zal jouw gegevens indien noodzakelijk en uitsluitend met jouw instemming verstrekken 

aan andere zorgverleners voor behandeldoeleinden (denk aan rapportage aan verwijzer of 

overdracht naar andere instelling/zorgverlener). 
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Gegevens inzien, aanpassen en verwijderen 

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te (laten) corrigeren of te (laten) verwijderen. Je 

kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@rodeoker.nl. Er zal dan een 

afspraak worden gemaakt, omdat hiervoor legitimatie altijd noodzakelijk is, omdat alleen jijzelf recht 

op inzage hebt. 

Beveiliging 

Rode Oker neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt hiervoor passende 

maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en 

ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Heb je desondanks de indruk dat jouw gegevens onvoldoende 

beveiligd zijn, jouw gegevens onjuist bewaard worden of zonder jouw toestemming worden verwerkt 

of gedeeld, neem dan contact op met ons via info@rodeoker.nl. 

Meer informatie 

Als je vragen hebt over het gebruik van jouw persoonsgegevens door Rode Oker kun je contact 

opnemen met onze privacy medewerker via info@rodeoker.nl. 

Voor meer informatie over privacy kun je de website van de Autoriteit Persoonsgegevens 

raadplegen. 

Toestemming 

Wij hebben je toestemming nodig om de hierboven vermelde persoonsgegevens te mogen 

verwerken en daarom vragen wij je om de behandelovereenkomst (die je bij het maken van een 

afspraak voor een kennismakingsgesprek ontvangt) in te vullen en te ondertekenen. Hierin verklaard 

de cliënt de Privacy verklaring te hebben gelezen en hier mee in te stemmen.  
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