Privacyverklaring
Laura van Rengs is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens
zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Persoonsgegevens worden verwerkt wanneer je gebruik maakt van
de diensten van Laura van Rengs en/of omdat je de gegevens zelf aan haar verstrekt.

Doel van het verwerken van persoonsgegevens
-

Voor de uitvoering van passende begeleiding;
Voor de verantwoording van begeleiding naar opdrachtgevers;
Afwikkeling van de financiering;
Aan wettelijke plichten voldoen.

Persoonsgegevens die worden verwerkt
-

Naam;
Geboortedatum;
Adresgegevens;
Telefoonnummer en e-mailadres;
BSN nummer en/of documentnummer van persoonsbewijs;
Informatie die je aan Laura van Rengs verstrekt via e-mail, whatsapp en dergelijke;
Rapportages, werkplannen en evaluaties en andere gegevens die nodig zijn voor het begeleidingstraject
en de verantwoording daarvan.

Bewaren en beveiligen van persoonsgegevens
Laura van Rengs zal jouw persoonsgegevens niet langer bewaren dan de bewaartermijn die volgens de wet op
de dienstverlening van toepassing is. De gehanteerde bewaartermijn is gebaseerd op de WGBO en is 20 jaar.
Laura van Rengs neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en ze neemt passende maatregelen om
misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
Zo bewaart Laura van Rengs geen papieren, privacygevoelige documenten. Documenten worden bewaard in het
online cliëntdossier: een beveiligde omgeving waar je te allen tijde zelf in kunt loggen om je documenten in te
zien. Na afronding van een begeleidingstraject wordt het online cliëntdossier gesloten en gearchiveerd. Pas na
het verstrijken van de wettelijke bewaartermijn worden de documenten vernietigd.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren, aan te vullen of te verwijderen, en te
(laten) overdragen mits dit niet in strijd is met de vigerende wet- regelgeving. Om gebruik te maken van dit recht
kun je een verzoek bij Laura van Rengs indienen.

Delen van persoonsgegevens met derden
Laura van Rengs verstrekt jouw gegevens uitsluitend aan derden indien je hier toestemming voor geeft.
Daarnaast kan het zijn dat het delen van gegevens noodzakelijk is om passende begeleiding te geven en/of om te
voldoen aan de wettelijke verplichtingen en verantwoording van de geleverde diensten.. Laura van Rengs houdt
zich aan haar beroepsgeheim.

Vragen, opmerkingen of een verzoek?
Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere
vragen of opmerkingen over de gegevensverwerking? )Stuur dan een e-mail naar info@lauravanrengs.nl of bel
naar 0633104284.
Laura van Rengs zal binnen vier weken reageren.
Uiteraard kun je een klacht of bezwaar ook indienen bij Autoriteit Persoonsgegevens.

Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd, bijvoorbeeld wanneer de wet wordt aangepast. De bijgewerkte
versie zal op de website worden geplaatst. Er wordt aangeraden om deze privacyverklaring met regelmaat te
bekijken.
Laatste update: 23 oktober 2020.

