
 
 

Privacyverklaring 

 
 
Doel en grondslag 
 
Ten behoeve van de uitvoer van de behandelingsovereenkomst legt mART bij het intakegesprek een aantal persoonsgegevens 
vast. De therapeut behandelt en beveiligt deze persoonsgegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid. Hierbij vind je een 
toelichting op de werkwijze en de rechten die je hebt als cliënt van mART, met betrekking tot jouw persoonsgegevens. 
 
Welke gegevens 
 
Voor de uitvoering van een kunstzinnig behandeltraject worden door de therapeut gegevens verzameld die noodzakelijk zijn 
voor bijvoorbeeld de behandeling, facturering en declaratie. Het betreft hier:  
-           Naam 
-           Adresgegevens  
-           Telefoonnummer en/ of e-mailadres 
-           Burgerservicenummer (indien dit wordt gevraagd door de verzekeraar) 
-           Geboortedatum 
-           Datum van behandeling 
-           Huisarts (indien dit wordt gevraagd door de verzekeraar) 
-           Zorgverzekering en zorgverzekeringsnummer/ relatienummer 
  
Contactformulier 
 
Gegevens die worden ingevuld via het contactformulier komen rechtstreeks in de afgeschermde inbox van mART terecht en 
worden op de server van Amazon We Services in Ierland opgeslagen. Na afhandeling worden de ingevulde contactformulieren 
door mART verwijderd van de server. Persoons- en contactgegevens worden, net als het getypte bericht aan mART, met 
zorgvuldigheid behandeld.  
 
Cliëntdossier en bewaartermijn 
 
Ten behoeve van de behandeling en dossiervoering (wettelijk verplicht volgens de WGBO) worden medische en psychosociale 
gegevens van jou opgeslagen.  
-           Cliëntdossiers worden, conform wettelijke vereisten, minimaal vijftien jaar bewaard.  
-           Administratieve gegevens worden minimaal zeven jaar bewaard. Daarna worden deze gegevens, inclusief back-ups, op 
een veilige wijze vernietigd. 
 
Beveil iging van jouw gegevens 
 
Jouw persoonsgegevens worden door mART beveiligd opgeslagen, zodanig dat ze ontoegankelijk zijn voor derden. De 
therapeut heeft een wettelijke geheimhoudingsplicht.  Persoonsgegevens worden niet met anderen gedeeld, tenzij daarvoor 
uitdrukkelijk toestemming is gegeven door de cliënt. Dit kan in onderling overleg bijvoorbeeld zijn met een andere 
behandelaar.  Cliënt kan ervoor kiezen om gebruik te maken van WhatsApp als communicatiemiddel. Zodoende kan via 
WhatsApp, e-mail of de telefoon contact opgenomen worden voor het maken of afzeggen van een afspraak. Via e-mail wordt de 
factuur verzonden.  
 
 
 
 
 
 
 



Waar slaat mART gegevens op? 
 
De persoonsgegevens die we van jou verzamelen tijdens het intakegesprek bewaren we in een fysieke map die wordt 
opgeborgen in een afgesloten kast. De gegevens die je achterlaat via het contactformulier worden opgeslagen bij Amazon Web 
Services in Ierland, en worden na afhandeling verwijderd van de server. Inkomende mail naar mART komt rechtsstreeks binnen 
in een afgeschermde mailbox en wordt opgeslagen bij Rackspace in Windcrest, Texas. Inkomende mail wordt een half jaar na 
afronding van het traject verwijderd van de server.  
 
Jouw rechten 
 
Jij hebt het recht om goed geïnformeerd te worden over wat mART met jouw gegevens doen en waarom we jouw gegevens 
nodig hebben. Dat doen we door middel van dit privacy statement. Naast het recht om transparant geïnformeerd te worden heb 
je de volgende rechten: 
•          Recht op inzage (als je wilt weten welke gegevens mART van jou verzamelt); 
•          Recht op rectificatie (mART past graag alle gegevens aan die niet meer kloppen); 
•          Recht om vergeten te worden (in sommige gevallen kun je vragen om jouw gegevens te verwijderen); 
•          Recht op beperking van de verwerking (in sommige gevallen mag je vragen om het verwerken van jouw gegevens te 
beperken); 
•          Recht op overdraagbaarheid van gegevens (als je wilt kunnen jouw gegevens doorgeven worden aan een andere partij of 
geeft mART jou een kopie van jouw gegevens ); 
•          Recht op bezwaar (in sommige gevallen mag je bezwaar maken tegen het gebruik van jouw gegevens). 
Wil je gebruik maken van een van jouw rechten, neem dan contact op via onze contactgegevens. mART reageert zo snel 
mogelijk op dit verzoek; uiterlijk 14 dagen na ontvangst. 
 
Klachten 
 
Wanneer je een klacht hebt, word je vriendelijk verzocht contact op te nemen met mART, zodat dit in alle openheid besproken 
kan worden. Tevens heb je recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.  
 
Contact 
 
mART  
Margareth Schnezler 
+31 (0)6 57 92 40 32 
info@martherapie.nl 
www.martherapie.nl 	


