Privacy Statement
Voor een goede begeleiding is het noodzakelijk dat ik, als uw (management)coach/GZ-psycholoog,
een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat
aantekeningen over de situatie en gegevens over de uitgevoerde sessies.
Wij doen ons best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat wij:
• zorgvuldig omgaan met persoonlijke en medische gegevens,
• er voor zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot deze gegevens
Als uw (management)coach/GZ-psycholoog heb ik als enige toegang tot de gegevens in het dossier.
Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).
De gegevens uit het dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:
• Om andere betrokkenen te informeren, bijvoorbeeld als de begeleiding is afgerond of bij een
verwijzing naar een andere begeleider. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
• Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid.
• Een klein deel van de gegevens uit het dossier wordt gebruikt voor de financiële
administratie, zodat ik of mijn administrateur, een factuur kan opstellen.
Indien dit een particuliere zorgnota betreft staan er de volgende gegevens vermeld op de
nota: uw naam, adres en woonplaats, uw geboortedatum, de datum van de begeleiding,
een korte omschrijving van de begeleiding, de kosten.
Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren
en expliciet uw toestemming vragen.
Deze gegevens in het dossier blijven zoals in de wet vereist 15 jaar bewaard.
Gegevens die wij ontvangen middels een inschrijving cq reactie via de site www.balabanova.nl
worden alleen gebruikt voor de betreffende inschrijving of opvragen van informatie.
Namen en mailadressen van onze relaties worden opgenomen in ons eigen mail bestand.
Zo kunnen wij u via een klein aantal mailings per jaar op de hoogte brengen van interessante
informatie of een uitnodiging sturen voor een masterclass. Het mail bestand wordt uitsluitend
gebruikt voor mailing vanuit Balabanova bv.
Indien u deze mailing niet wilt ontvangen kunt u dat direct aan ons doorgeven.

