
 

 

Privacy Verklaring Praktijk Elise Ruhe 
 

Deze privacyregeling is opgesteld voor de werkzaamheden van Praktijk EliseRuhe Praktijk EliseRuhe 
is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens zoals weergegeven in deze 
privacyverklaring zoals beschreven in de Algemene verordering gegevensbescherming (AVG)  
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/avg-europese-privacywetgeving/algemene-
informatie-avg 

 

 

Contactgegevens:  

Praktijk EliseRuhe 

drs. Elise Ruhe kvk 63040670 

Mobiel nr: 0650886978 

Emailadres: info@praktijkeliseruhe.nl 

 

Persoonsgegevens die wij verwerken:  

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die Praktijk EliseRuhe verwerkt. Dit gaat in 
gesprek met u. De gegevens die Praktijk EliseRuhe verzamelt zal enkel en alleen de hoognodige 
informatie verzamelen.  

Bij aanmelding zal er altijd toestemming gevraagd worden middels een akkoordverklaring om uw 
gegevens te verwerken.  

- Indien van toepassing: Bedrijfsnaam 

- Voor-en achternaam 

- Adresgegevens 

- Telefoonnummer 

- Emailadres 

- Overige belangrijke persoonsgegeven die u tijdens bv de intake, mail, tussentijdse contacten, 
aan Praktijk EliseRuhe heeft gegeven. 

- Indien er sprake is van andere betrokken hulpverleners of instanties, en u aan ons schriftelijk 
toestemming geeft om contact op te nemen met de andere betrokken instanties, zullen wij ook 
deze contact gegevens verwerken. (bv scholen of andere organisaties zoals JGT) 

- indien facturatie adres anders is dan het opgegeven adres, dan zal ook het facturatie adres 
verwerkt worden.  

 

Bijzonder en/gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:  

De doelgroep betreft ook kinderen en jongeren onder 16 jaar. Dit betekent dat Praktijk Aandacht de 
gegevens alleen met toestemming van ouders verzamelen. Zo zal er samen met ouders en kind 
gekeken worden naar de hulpvraag en de doelen van de behandeling.  

 

Met welk doel verwerkt “Praktijk EliseRuhe” de persoonsgegevens:  

- Om u te kunnen bereiken 

- Om huisbezoeken af te leggen, als er gekozen is voor behandeling in de thuissituatie 

- algemene informatie rondom de behandeling of rapportages die verstuurd worden via de post 
of email 

- om externe organisaties te bereiken mits u daar toestemming voor heeft gegeven 

 

Bewaren van de persoonsgegevens: 

Verslagen worden per post u ( en op uw verzoek eventueel naar derden) verstuurd. Schriftelijke 
aantekeningen en rapportages worden bewaard in een kast met sleutel.  

Laptops zijn beveiligd met wachtwoorden.  

 

“Praktijk Elise Ruhe” bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is. We 
hanteren de wettelijke bewaartermijn van 7 jaar, vanaf het moment van afsluiting.  

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/avg-europese-privacywetgeving/algemene-informatie-avg
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/avg-europese-privacywetgeving/algemene-informatie-avg


 

 

 

Delen van persoonsgegeven met derden:  

Praktijk EliseRuhe hanteert de visie “Hoe beter we samenwerken, hoe meer profijt een cliënt daarvan 
heeft. Ik geloof  in het principe dat je samen sterk staat”. Een samenwerking met de school of andere 
belangrijke betrokkene partijen vind ik belangrijk zodat we allemaal op één lijn zitten voor een optimale 
behandeling. Hierdoor zal er bij het begin van het behandeltraject gevraagd worden aan ouder(s) of 
voogd, om een toestemmingsformulier te tekenen in contact te komen met de betrokken partijen 
(scholen, naschoolse behandelgroepen, naschoolse of tussentijdse opvang en evt. andere 
organisaties waar u begeleiding of behandeling krijgt).  

 

Praktijk EliseRuhe deelt geen verslagen die ouders krijgen na de behandeling, zonder dat ouders hier 
extra toestemming voor hebben gegeven. Mocht een verslag gedeeld worden met derden, dan zal dit 
ook vermeld worden in het verslag.  

 

Email: 

Al het email verkeer verloopt via een beveiligde HTTPS verbinding. Dit is een versleutelde verbinding 
tussen het email verkeer en de andere browsers.  

 

Uw rechten:  

U heeft het recht om uw gegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast heeft u 
altijd het recht om uw toestemming om uw gegevens te verwerken in te trekken.  

U kunt dit kenbaar maken bij info@praktijkEliseRuhe 

Binnen  2 weken zal Praktijk EliseRuhe op uw verzoek reageren.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


