PRIVACYVERKLARING
Mr Maria Verkleij gezondheidsjurist/mediator verwerkt persoonsgegevens.
Deze privacyverklaring heb ik opgesteld om u te informeren hoe ik met uw
persoonsgegevens omga.
Verwerking van persoonsgegevens
Als verwerkingsverantwoordelijke verwerk ik (persoons)gegevens in het kader van mijn
dienstverlening:
- Gezondheidsrechtelijk advies en/of ondersteuning aan u als individuele hulpverlener
of aan een instelling;
- Als mediator en/of als klachtbemiddelaar;
- Als Extern Vertrouwenspersoon Ongewenste Omgangsvormen & Integriteit.
Persoonsgegevens en doeleinden
Uw persoonsgegevens worden alleen gebruikt voor het doel dat met u is overeengekomen,
ter uitvoering van de overeenkomst en om contact met u te onderhouden.
Dat zijn steeds gegevens die u zelf heeft opgegeven. Niet meer persoonsgegevens dan strikt
noodzakelijk worden verzameld.
Bijzondere persoonsgegevens, bijvoorbeeld gegevens aangaande uw gezondheid, worden
of door u zelf of met expliciete toestemming van u aan mij verstrekt.
Voor de uitvoering van de functie van externe vertrouwenspersoon worden de
persoonsgegevens tot een minimum beperkt.
De persoonsgegevens die worden verstrekt, worden strikt vertrouwelijk behandeld.
Ik deel uw persoonsgegevens niet met anderen, tenzij dit met u is overeengekomen of weten regelgeving mij daartoe verplicht of indien sprake is van ‘een conflict van plichten’.
Bewaartermijnen
Uw persoonsgegevens worden zorgvuldig bewaard. Dat betekent dat ik passende
organisatorische en veiligheidsmaatregelen heb genomen. Uw persoonsgegevens worden
opgeslagen in het databestand van mr Maria Verkleij gezondheidsjurist/mediator en zijn
beveiligd tegen onbevoegde toegang. Alleen mr Maria Verkleij heeft toegang tot deze
gegevens.
Ik bewaar uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de uitvoering van de
overeenkomst of voor het bereiken van het doel.
Dat betekent dat ik na afloop van de overeenkomst uw persoonsgegevens maximaal 12
maanden bewaar.
Voor de uitvoering van de functie van externe vertrouwenspersoon adviseert de Landelijke
Vereniging voor Vertrouwenspersoon een bewaartermijn van twee jaar. De gegevens die ik
op basis van deze functie verwerk, bewaar ik dan ook twee jaar na afsluiting van het contact.
Na afloop van de genoemde termijnen worden uw persoonsgegevens vernietigd.
Uiteraard ben ik gehouden aan wettelijke en fiscale verplichtingen te voldoen. Zo moet ik van
de Belastingdienst factuurgegevens 7 jaar bewaren.
Uw Rechten: bezwaar, gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht te vragen welke persoonsgegevens van u in mijn gegevensbestanden zijn
opgeslagen.
U heeft eveneens het recht uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren, aan te vullen of te
laten verwijderen.

Als u van deze rechten gebruik wilt maken kunt u uw verzoek sturen naar:
info@mariaverkleij.nl
Het is mogelijk dat ik u vraag uw identiteit te bevestigen.
Binnen vier weken zal ik op uw verzoek reageren.
Website
mr Maria Verkleij gezondheidsjurist/mediator maakt geen gebruik van cookies.
Deze privacyverklaring is alleen van toepassing op de diensten van mr Maria Verkleij
gezondheidsjurist/mediator.
mr Maria Verkleij gezondheidsjurist/mediator is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid
van andere sites en bronnen die op haar website worden genoemd.
Klachten en vragen
Mocht u naar aanleiding van deze privacyverklaring vragen hebben, neemt u dan contact
met mij op.
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed zijn beveiligd of u heeft aanwijzingen van
misbruik van uw gegevens, neemt u dan bij voorkeur eerst zo spoedig mogelijk contact op
met mij door te bellen of te mailen.
Als wij er samen niet uitkomen, kunt u uw klacht ook richten tot de Autoriteit
Persoonsgegevens.
Wijzigingen privacyverklaring
Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast juli 2018.

Mr Maria Verkleij
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Jacob Marisplein 21
1058 JC Amsterdam
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