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Privacy beleid    Praktijk voor Craniosacraal therapie Ananda Hunsche. 

Opslag persoonsgegevens: als adres, email, geboortedatum en huisarts. Met als doel maken en 

versturen van de rekening.  Gegevens voor opbouwen van dossier betreffende de 

gezondheidsgeschiedenis en het verloop van de behandelingen. 

Toestemming:  Client wordt gevraagd of de rekening per email verzonden mag worden. Email adres 

wordt alleen gebruikt voor contact met de client. 

Alleen na toestemming en in overleg over de inhoud, zal er contact gezocht worden met een 

behandelend huisarts, specialist of psycholoog. Dit gaat altijd via een brief of telefoon. 

Bij intake wordt er via een pfd, off line, naar gegevens gevraagd. De gegevens worden door de client 

naar de praktijk gestuurd of meegenomen en opgeslagen in het computerprogramma Intramed. Over 

de inhoud van deze gegevens wordt niet over email gecorrespondeerd. Mochten er vragen over zijn 

zal dit per telefoon zijn. 

Beveiliging van de persoonsgegevens   Persoons gegevens staan in programma Intramed. Deze is 

afgesloten met een wachtwoord. De computerzelf is ook afgesloten met een wachtwoord.                

Backups staan in One Drive. 

Tijdens het dagelijkse werk: Als de computer 5 minuten niet gebruikt wordt gaat het scherm op zwart 

en moet er opnieuw worden ingelogd.  

Beheren opslag van gegevens  Eens per 2 jaar wordt de inhoud van alle dossiers weggeschreven in 

een archief van Intramed.  Gegevens van cliënten die 5 jaar niet meer geweest zijn worden 

onzichtbaar gemaakt in het programma. 

Jaarlijks worden mijn financiële gegevens verwerkt door mijn accountant. Deze firma werkt volgens 

de regelgeving die gesteld is voor behandeling en opslag van persoonsgevoelige informatie.                          
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