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Toestemmingsformulier privacy beleid.
Als coach van Praktijk De Kleine Prins, Neltje E. Botermans, vraag ik u aandacht voor het volgende:
In het kader van de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming is het belangrijk dat u weet dat ik als
ondernemer voor het uitvoeren van een verantwoorde begeleiding uw toestemming nodig heb. Met deze
verklaring geeft u mij toestemming voor het noteren en bespreken en bewaren van relevante persoonsgegevens.
Ik zal zorgvuldig met uw gegevens omgaan en ze goed beveiligen. Wanneer u mij geen toestemming geeft voor het
bewaren of delen van gegevens kan dat invloed hebben op de kwaliteit, continuïteit en draagvlak van de
begeleiding.

Ondergetekende geeft mij, als coach, toestemming om de volgende gegevens in haar administratie/ cliëntendossier
vast te leggen.
●Ik geef toestemming voor het opnemen van mijn naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en emailadres voor
administratieve doeleinden. De Praktijk zal deze gegevens tot maximaal 7 jaar bewaren omdat dit wettelijk verplicht
is.
●Ik geef toestemming voor het opnemen van relevante gegevens van mij of mijn kind en eventuele
onderzoeksvragen en onderzoeksverslagen die ik gegeven heb in een papieren dossier. Deze gegevens zijn nodig om
de begeleiding goed te kunnen uitvoeren. Deze gegevens bewaart de praktijk tot uiterlijk een jaar na ons laatste
contact.
●Ik geef toestemming voor het noteren en bewaren van relevante medische informatie over mijn kind die ik zelf
(mondeling) heb gegeven. Deze gegevens bewaart de praktijk tot uiterlijk een jaar na ons laatste contact.
●Ik geef toestemming voor het delen van relevante gegevens voor collegiaal overleg, overleg met de leerkracht of
internbegeleider van de school van mijn kind en/ of een eventuele doorverwijzing naar deskundigen met
aangrenzende behandeling of begeleiding. De coach neemt hiervoor nogmaals eerst contact op wanneer de concrete
situatie zich voordoet om mijn toestemming nogmaals te vragen. De coach neemt nooit contact op met
bovengenoemde personen zonder mijn uitdrukkelijke toestemming en nooit na beëindiging van het
begeleidingstraject.
●Ik heb te allen tijde het recht de hiervoor gegeven toestemming, om welke reden dan ook, in te trekken. Mijn
hiergenoemde coach zal dit ook moeten melden aan eventuele derden die betrokken zijn bij de begeleiding van mijn
kind.
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