
privacybeleid 25 augustus 2022
Kinderpraktijk MIES neemt de privacy van persoonsgegevens serieus. Ik zal jouw persoonlijke gegevens niet aan

derden verkopen en/of verstrekken. Ik verwerk persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor ze zijn

verstrekt en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevens Bescherming (AVG). Kinderpraktijk

MIES, gevestigd aan Baetostraat 12hs te Amsterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van

persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

1. CONTACTGEGEVENS

• Baetostraat 12hs 1055 ER Amsterdam

• www.kinderpraktijkmies.nl | info@kinderpraktijkmies.nl | 0628916634

• KvK 71964444
• agb code 90/111288

• skj nummer 120010244

Kinderpraktijk MIES wordt beheerd door Michelle Emmen. Zij is te bereiken via info@kinderpraktijkmies.nl.

2. BEGRIPSBEPALINGEN

In dit reglement wordt verstaan onder:

● De hulpverlener, Michelle Emmen handelend onder Kinderpraktijk MIES, Kvk nummer: 71964444, te

Baetostraat 12hs, 1055 ER in Amsterdam;

● De wet: de Wet bescherming persoonsgegevens en vanaf 25 mei 2018 de Algemene Verordening

Gegevensbescherming (AVG);

● Persoonsgegeven: elk gegevens over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon;

● Verwerking van persoonsgegevens: elke handeling of elk geheel van handelingen met betrekking tot

persoonsgegevens. Daaronder wordt in ieder geval verstaan het verzamelen, vastleggen, ordenen,

bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van

doorzending, verspreiding of enige andere vorm van terbeschikkingstelling, samenbrengen, met elkaar

in verband brengen, alsmede het afschermen, uitwisselen of vernietigen van gegevens;

● Bestand: elk samenhangend geheel van persoonsgegevens, ongeacht of dit geheel van gegevens bij

elkaar of gescheiden van elkaar wordt verzameld, dat volgens bepaalde criteria toegankelijk is en

betrekking heeft op verschillende personen;

● Verantwoordelijke: degene die alleen of samen met anderen het doel van en de middelen voor de

verwerking van persoonsgegevens vaststelt. Verantwoordelijke kan zijn een natuurlijke persoon, een

rechtspersoon of een bestuursorgaan;

● Bewerker: degene die ten behoeve van de verantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt, zonder aan

zijn rechtstreekse gezag te zijn onderworpen;

● Betrokkene: degene op wie een persoonsgegeven betrekking heeft;

● Derde: ieder ander dan de betrokkene, de verantwoordelijke, de bewerker of enig persoon die onder

rechtstreeks gezag van de verantwoordelijke of de bewerker gemachtigd is om persoonsgegevens te

verwerken;
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● Ontvanger: degene aan wie de persoonsgegevens worden verstrekt;

● Toestemming van de betrokkene: elke vrije, specifieke en op informatie berustende wilsuiting waarmee

de betrokkene aanvaardt dat persoonsgegevens over hem worden verwerkt;

● Verstrekken van persoonsgegevens: het bekend maken of ter beschikking stellen van

persoonsgegevens;

● Verzamelen van persoonsgegevens: het verkrijgen van persoonsgegevens.

3. BEREIK

1. Dit reglement is van toepassing op de geheel of gedeeltelijk geautomatiseerde verwerking van

persoonsgegevens. Het is eveneens van toepassing op de niet geautomatiseerde verwerking van

persoonsgegevens die in een bestand zijn opgenomen of die bestemd zijn om daarin te worden

opgenomen.

2. Dit reglement heeft betrekking op de verwerkingen van persoonsgegevens van voornamelijk cliënten,

maar kan ook van toepassing zijn op medewerkers.

4. DOEL

1. Het doel van het verzamelen en het verwerken van persoonsgegevens is te beschikken over de gegevens die

noodzakelijk zijn voor het realiseren van wettelijke doeleinden alsmede de doeleinden zoals die staan

omschreven in de dienstomschrijving van de hulpverlener en het voeren van beleid en beheer in het kader van

deze doeleinden.

2. De doeleinden waarvoor gegevens worden verzameld en verwerkt, staan uitdrukkelijk omschreven in de

dienstomschrijving die als bijlage is bijgevoegd.

5. VERTEGENWOORDIGING BETROKKENE

1. Indien de betrokkene minderjarig is en de leeftijd van zestien jaren nog niet heeft bereikt, is in de plaats van

de toestemming van de betrokkene de toestemming van zijn wettelijk vertegenwoordiger / ouder(s) / voogd

vereist. De toestemming wordt schriftelijk vastgelegd. 2. Een toestemming kan door de betrokkene, diens

schriftelijk gemachtigde of zijn wettelijk vertegenwoordiger te allen tijde worden ingetrokken.

3. Kinderen vanaf 12 jaar worden om toestemming gevraagd voor het gebruik van persoonsgegevens.

6. VERANTWOORDELIJKHEID VOOR HET BEHEER EN AANSPRAKELIJKHEID

1. De verantwoordelijke is verantwoordelijk voor het goed functioneren van de verwerking en het beheer van

de gegevens; onder verantwoordelijkheid van de verantwoordelijke wordt doorgaans een beheerder belast met

het feitelijke beheer van de persoonsgegevens, maar dit is niet verplicht bij kleinschalige

persoonsgegevensverwerking zoals bij de hulpverlener het geval is.

2. De verantwoordelijke draagt er zorg voor dat er passende technische en organisatorische maatregelen

worden uitgevoerd ter beveiliging tegen enig verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking van

gegevens.

3. De in lid 1 bedoelde verantwoordelijkheid en het in lid 2 bepaalde geldt onverminderd indien de verwerking

plaatsvindt door een bewerker; dit wordt geregeld in een overeenkomst (of door middel van een andere

rechtshandeling) tussen bewerker en verantwoordelijke.
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4. De verantwoordelijke is aansprakelijk voor de schade die of het nadeel dat wordt veroorzaakt door het

niet-nakomen van de voorschriften uit de wet of dit reglement. De bewerker is aansprakelijk voor die schade of

dat nadeel, voor zover die/dat is ontstaan door zijn handelen.

7. PERSOONSGEGEVENS DIE IK VERWERK

Kinderpraktijk MIES verwerkt je persoonsgegevens, uitsluitend nadat je deze gegevens zelf hebt verstrekt,

bijvoorbeeld bij het volgen van een begeleidingstraject, het inschrijven voor de wekelijkse blogs, het aanvragen

van een e-book of andere gratis downloads en/of trainingen, omdat je het contactformulier hebt ingevuld,

omdat je informatie hebt aangevraagd over een van mijn producten/diensten en uiteraard als je – door het

afnemen van een product of dienst - klant bent geworden van Kinderpraktijk MIES.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk (let op: niet alle gegevens worden in

alle gevallen verwerkt, bij het aanvragen van een e-book of gratis sessie worden bijvoorbeeld uitsluitend de

naam en het e-mailadres verwerkt):

● Voor- en achternaam

● Leeftijd

● Straat en huisnummer

● Telefoonnummer

● E-mailadres

● IP-adres

● Indien de Wet op de jeugdhulp daarom vraagt BSN

8. RECHTMATIGE VERWERKING

1. Persoonsgegevens worden op een transparante wijze en in overeenstemming met de wet en dit reglement

op behoorlijke en zorgvuldige wijze verwerkt.

2. Persoonsgegevens worden alleen voor de in dit reglement bedoelde doeleinden verzameld en worden niet

verder verwerkt op een manier die onverenigbaar is met de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen.

3. Persoonsgegevens dienen - gelet op de doeleinden waarvoor zij worden verzameld of vervolgens worden

verwerkt - toereikend en ter zake dienend te zijn; er dienen niet meer persoonsgegevens te worden verzameld

of verwerkt dan voor het doel van de registratie nodig is.

4. Persoonsgegevens mogen slechts worden verwerkt indien:

o de betrokkene voor de verwerking zijn ondubbelzinnige toestemming heeft verleend;

o de gegevensverwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij betrokkene partij is

(bijvoorbeeld de arbeidsovereenkomst met betrokkene) of voor handelingen, op verzoek van betrokkene, die

noodzakelijk zijn voor het sluiten van een overeenkomst;

o de gegevensverwerking noodzakelijk is om een wettelijke verplichting van de verantwoordelijke na te komen;

o de gegevensverwerking noodzakelijk is in verband met een vitaal belang van betrokkene;

o de gegevensverwerking noodzakelijk is met het oog op een belang van de verantwoordelijke of van een

derde, tenzij dat belang strijdig is met het belang van degene van wie de gegevens worden verwerkt en dát

belang voorgaat.

5. De registratie van het burgerservicenummer vindt alleen dan plaats wanneer daarvoor een wettelijke basis

bestaat en/of dat er door verantwoordelijke of verwerker een vorm van zorg aan betrokkene wordt verleend.
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6. Ieder die handelt onder het gezag van de verantwoordelijke of van de bewerker - en ook de bewerker zelf -

verwerkt alleen persoonsgegevens in opdracht van de verantwoordelijke, behalve in geval van afwijkende

wettelijke verplichtingen.

7. De gegevens worden alleen verwerkt door personen die uit hoofde van ambt, beroep, wettelijk voorschrift,

of op basis van een overeenkomst tot geheimhouding zijn verplicht.

9. VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

1. De verwerking vindt plaats door hulp- of dienstverleners in de maatschappelijke dienstverlening voor zover

dat met het oog op een goede behandeling of verzorging van de betrokkene, dan wel beheer van de

desbetreffende instelling of beroepspraktijk noodzakelijk is.

2. De verwerking geschiedt met uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene.

3. Het verbod om bijzondere gegevens als bedoeld in artikel 8 te verwerken is niet van toepassing voor zover

dat noodzakelijk is in aanvulling op de verwerking van persoonsgegevens over iemands gezondheid met het

oog op een goede behandeling of verzorging van de betrokkene.

10. BIJZONDERE PERSOONSGEGEVENS

1. De verwerking van persoonsgegevens over iemands godsdienst of levensovertuiging, ras, politieke

gezindheid, gezondheid, seksuele leven, het lidmaatschap van een vakvereniging of van strafrechtelijke

persoonsgegevens is verboden, behalve in de gevallen waarin de wet uitdrukkelijk bepaalt door wie, met welk

doel en onder welke voorwaarden dergelijke gegevens wel mogen worden verwerkt (artikelen 17 tot en met 22

van de wet).

2. Het in het vorige lid bedoelde verbod geldt, onverminderd het bepaalde in de artikelen 17 tot en met 22 van

de wet, niet voor zover er sprake is van een uitzondering zoals bedoeld in artikel 23 van de wet.

3. Mijn website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen van websitebezoekers die jonger zijn

dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Ik kan echter niet controleren of een bezoeker

ouder dan 16 is. Ik raad ouders dan ook  aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo

te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan

overtuigd bent dat ik zonder die toestemming persoonlijke gegevens heb verzameld over een minderjarige,

neem dan contact met me op via info@kinderpraktijkmies.nl, dan verwijder ik deze informatie.

11. GEGEVENSVERWERVING

Gegevens verkregen bij betrokkene:

1. Indien bij de betrokkene zelf de persoonsgegevens worden verkregen, deelt de verantwoordelijke de

betrokkene vóór het moment van verkrijging mede:

● zijn identiteit;

● het doel van de verwerking waarvoor de gegevens zijn bestemd, tenzij de betrokkene dat doel al kent.

2. De verantwoordelijke verstrekt de betrokkene nadere informatie voor zover dat - gelet op de aard van de

gegevens, de omstandigheden waaronder zij zijn verkregen of het gebruik dat ervan wordt gemaakt - nodig is

om tegenover de betrokkene een behoorlijke en zorgvuldige verwerking te waarborgen.

3. Bij verkrijging van gegevens buiten de betrokkene om deelt de verantwoordelijke de betrokkene mede:

● zijn identiteit;

● de aard van de gegevens en het doel van de verwerking waarvoor de gegevens zijn bestemd;
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Het moment waarop dat moet gebeuren is:

● het moment dat de verantwoordelijke de gegevens vastlegt of

● als de verantwoordelijke de gegevens uitsluitend verzamelt om deze aan een derde te verstrekken:

uiterlijk op het moment van eerste verstrekking aan die derde

4. De verantwoordelijke verstrekt nadere informatie voor zover dat - gelet op de aard van de gegevens, de

omstandigheden waaronder zij worden verkregen of het gebruik dat ervan wordt gemaakt - nodig is om

tegenover de betrokkene een behoorlijke en zorgvuldige verwerking te waarborgen.

5. Het onder 3 bepaalde is niet van toepassing indien de daar bedoelde mededeling onmogelijk blijkt of een

onevenredige inspanning kost. In dat geval legt de verantwoordelijke de herkomst van de gegevens vast.

6. Het onder 3 bepaalde is evenmin van toepassing indien de vastlegging of verstrekking bij of krachtens de wet

is voorgeschreven. In dat geval dient de verantwoordelijke de betrokkene op diens verzoek te informeren over

het wettelijk voorschrift dat tot vastlegging of verstrekking van de betreffende gegevens heeft geleid.

12. MET WELK DOEL EN OP BASIS VAN WELKE GRONDSLAG IK PERSOONGSGEGEVENS VERWERK

Kinderpraktijk MIES verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

● Geïnteresseerden: Wanneer je een gratis kennismakingsgesprek aanvraagt (voor- en achternaam,

emailadres, telefoonnummer);

● Geïnteresseerden: Om je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om contact te hebben

(voornaam, emailadres);

● Klanten en geïnteresseerden: Verzenden van mijn wekelijkse blog en/of e-book (voornaam en

e-mailadres), uitsluitend na actieve aanmelding;

● Klanten: Om de dienstverlening uit te kunnen voeren (voor- en achternaam, e-mailadres,

telefoonnummer);

● Klanten: Om je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;

● Klanten: Kinderpraktijk MIES verwerkt ook persoonsgegevens als ik hier wettelijk toe verplicht ben,

zoals gegevens die ik nodig heb voor mijn belastingaangifte;

● Klanten: Kinderpraktijk MIES verwerkt ook BSN als ik hier wettelijk toe verplicht ben, zoals wanneer ik

het nodig hebben binnen de Wet op de Jeugdhulp teneinde een beschikking bij de gemeente aan te

vragen en / of declaraties te verrichten.

In alle gevallen geldt dat ik deze gegevens niet langer bewaar dan strikt noodzakelijk. En dat mailadressen die

aangeven dat ze van mailinglijsten af willen, maandelijks worden uitgeschreven.

13. RECHT OP INZAGE

1. De betrokkene heeft het recht kennis te nemen van de verwerkte gegevens die op zijn persoon betrekking

hebben en mag hiervan een kopie ontvangen.

2. De verantwoordelijke deelt een ieder op diens verzoek - zo spoedig mogelijk maar uiterlijk binnen vier weken

na ontvangst van het verzoek - schriftelijk mee of persoonsgegevens worden verwerkt die hem betreffen.

3. Indien dat het geval is, verstrekt de verantwoordelijke de verzoeker desgewenst - zo spoedig mogelijk maar

uiterlijk binnen vier weken na ontvangst van het verzoek - schriftelijk een volledig overzicht daarvan met

informatie over het doel of de doelen van de gegevensverwerking, de gegevens of categorieën van gegevens
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waarop de verwerking betrekking heeft, de ontvangers of categorieën van ontvangers van de gegevens

alsmede de herkomst van de gegevens.

4. Indien een gewichtig belang van de verzoeker dit eist, voldoet de verantwoordelijke aan het verzoek in een

andere dan de schriftelijke vorm die aan dat belang is aangepast.

5. De verantwoordelijke kan weigeren aan een verzoek te voldoen indien en voor zover dit noodzakelijk is in

verband met:

● de opsporing en vervolging van strafbare feiten;

● de bescherming van de betrokkene of van de rechten en vrijheden van anderen.

14. GEAUTOMATISEERDE BESLUITVORMING

Kinderpraktijk MIES neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die

(aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door

computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

15. COMPUTERPROGRAMMA’S OF -SYSTEMEN

Kinderpraktijk MIES gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen:

• Gmail (voor het verzenden van e-mails)

• Vimexx (hosting en back-ups website, met SSL-certificering voor communicatie via de website en mailverkeer)

• E-boekhouden (verwerking facturering/boekhouding)

• Google Analytics (registreren bezoekers ’gedrag’ om website(bezoek) te kunnen optimaliseren, er worden

geen gegevens geregistreerd die persoonlijk te herleiden zijn)

• Facebook Messenger (communicatie met klant) en Facebook advertentiemodule (met gebruik van

Facebook-pixel, om uitsluitend relevante advertenties te tonen)

• Google Drive (voor het beveiligd opslaan van cliëntdossiers in de cloud)

16. VERSTREKKING VAN PERSOONSGEGEVENS

Kinderpraktijk MIES verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit

nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in mijn opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te

zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Kinderpraktijk MIES blijft

verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

1. Verstrekking van persoonsgegevens aan een derde geschiedt in beginsel niet anders dan na toestemming van

betrokkene of diens vertegenwoordiger, behoudens een daartoe strekkend wettelijk voorschrift of de

noodtoestand.

2. Indien verantwoordelijke zonder toestemming van betrokkene of diens wettelijk vertegenwoordiger

persoonsgegevens aan derden verstrekt, stelt verantwoordelijk betrokkene of diens wettelijk

vertegenwoordiger daarvan onverwijld in kennis, tenzij dit gevaar oplevert voor personen en of zaken.

17. RECHT OP CORRECTIE, AANVULLING, VERWIJDERING

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht

om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de

verwerking van jouw persoonsgegevens door Kinderpraktijk MIES en heb je het recht op
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gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens van jou

waarover ik beschik in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of

verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen

naar info@kinderpraktijkmies.nl. Kinderpraktijk MIES wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om

een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de

volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

1. Op schriftelijk verzoek van een betrokkene gaat de verantwoordelijke over tot verbetering, aanvulling,

verwijdering en/of afscherming (het vergeetrecht) van de over de verzoeker verwerkte persoonsgegevens,

indien en voor zover deze gegevens feitelijk onjuist, voor het doel van de verwerking onvolledig, niet ter zake

dienend zijn of meer omvatten dan voor het doel van de registratie nodig is, dan wel anderszins in strijd met

een wettelijk voorschrift worden verwerkt. Het verzoek van betrokkene bevat de aan te brengen wijzigingen.

2. De verantwoordelijke deelt de verzoeker zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken na ontvangst

van het verzoek, schriftelijk mee of hij daaraan voldoet. Indien hij daaraan niet of niet geheel wil voldoen,

motiveert hij dat. Verzoeker heeft in dit verband de mogelijkheid zich te wenden tot de klachtencommissie van

de verantwoordelijke.

3. De verantwoordelijke draagt er zorg voor dat een beslissing tot verbetering, aanvulling, verwijdering en/of

afscherming binnen 14 werkdagen, en wanneer dit redelijkerwijs niet mogelijk blijkt anders zo spoedig mogelijk

nadien, wordt uitgevoerd.

18. BEWAREN VAN GEGEVENS

Kinderpraktijk MIES bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren

waarvoor je gegevens worden verzameld. Dat betekent dat geïnteresseerden (niet-klanten) te allen tijde hun

gegevens kunnen laten wijzigen of verwijderen. Zo kun je jezelf bijvoorbeeld altijd actief uitschrijven voor de

blogs van Kinderpraktijk MIES.

1. Persoonsgegevens worden niet langer bewaard in een vorm die het mogelijk maakt de betrokkene te

identificeren, dan noodzakelijk is voor de realisatie van de doelen waarvoor zij worden verzameld of vervolgens

worden bewerkt.

2. De verantwoordelijke stelt vast hoelang de opgenomen persoonsgegevens bewaard blijven. 3. Voor

cliëntdossiers wordt de wettelijke bewaartermijn van 20 jaar gehanteerd, vanaf het moment dat het kind 18

jaar wordt;

4. Gegevens van niet medische aard worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor de realisatie van de

doelen waarvoor zij worden verzameld of vervolgens worden verwerkt, tenzij ze uitsluitend voor historische,

statistische of wetenschappelijke doeleinden worden bewaard. Indien de desbetreffende gegevens zodanig zijn

bewerkt dat herleiding tot individuele personen onmogelijk is, kunnen zij in geanonimiseerde vorm bewaard

blijven.

5. Indien de bewaartermijn van de persoonsgegevens is verstreken of de betrokkene een verzoek doet tot

verwijdering vóór het verstrijken van de bewaartermijn, worden de desbetreffende medische gegevens binnen

een termijn van drie maanden verwijderd.

6. Verwijdering blijft echter achterwege wanneer redelijkerwijs is aan te nemen dat

● het bewaren van groot belang is voor een ander dan de betrokkene;
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● het bewaren op grond van een wettelijk voorschrift vereist is of

● indien daarover tussen de betrokkene en de verantwoordelijke overeenstemming bestaat.

19. COOKIES, OF VERGELIJKBARE TECHNIEKEN, DIE WIJ GEBRUIKEN

Kinderpraktijk MIES gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk

maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt

opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die ik gebruik zijn noodzakelijk voor de

technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren

werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kan ik hiermee de website optimaliseren. Je

kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat.

Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

20. HOE IK PERSOONSGEGEVENS BEVEILIG

Kinderpraktijk MIES neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om

misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te

gaan. Denk aan versleuteling middels een SSL-certificaat op de website. En versleuteling van computer en

harde schijf zodat ook na ontvreemding / verlies van de computer gegevens niet zijn uit te lezen. Back-ups

worden gemaakt op een externe harde schijf die achter slot en grendel wordt bewaard. Mocht er sprake zijn

van een datalek met mogelijk nadelige gevolgen voor mijn klanten, dan maak ik melding bij zowel de

betreffende klant als bij de Autoriteit Persoonsgegevens, zoals de wet vereist. Leveranciers stellen alles in het

werk datalekken te voorkomen, met hen zijn verwerkersovereenkomsten afgesloten, waarin is vastgelegd

wanneer en op welke wijze wordt omgegaan met en gecommuniceerd over een mogelijke datalek. Als jij het

idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan

contact op via info@kinderpraktijkmies.nl.

21. KLACHTENREGELING

Indien de betrokkene van mening is dat de bepalingen van dit reglement niet worden nageleefd, kan hij zich

richten tot:

● de verantwoordelijke;het eventueel binnen de organisatie functionerende orgaan voor onafhankelijke

klachtenbehandeling of een dergelijk buiten de onderneming functionerend orgaan waarbij de

therapeut zich heeft aangesloten (zie voor klachtenregeling onderaan de pagina op

https://www.kinderpraktijkmies.nl/tarieven-vergoeding/);

● de rechtbank, in de gevallen als bedoeld in artikel 46 van de wet en

● het College Bescherming Persoonsgegevens met het verzoek te bemiddelen en te adviseren in het

geschil tussen de betrokkene en de verantwoordelijke.

22. WIJZIGINGEN INWERKTREDING EN AFSCHRIFT

1. Wijzigingen in dit reglement worden aangebracht door de verantwoordelijke. De wijzigingen in het

reglement zijn van kracht vier weken nadat ze bekend zijn gemaakt aan betrokkenen.

2. Dit reglement treedt in werking per 25 augustus 2022.

3. Dit reglement is bij de verantwoordelijke in te zien. Desgewenst kan tegen kostprijs een afschrift van dit

reglement worden verkregen.

Kinderpraktijk MIES | Michelle Emmen | Integratieve kindercoach, -counselor -en therapeut | Baetostraat 12hs 1055 ER Amsterdam

| 0628916634 | KvK 71964444 | AGB praktijk 90070161 | AGB persoonlijk 90111288 | RBCZ 210383R

8



23. ONVOORZIEN

In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de verantwoordelijke, met inachtneming van het

bepaalde in de wet en het doel en de strekking van dit reglement.
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