De Algemene Verordening Gegevensbescherming.
Wat houdt dit in en geldt dit ook voor mij als cliënt?
Per 25 mei 2018 geldt de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Vanaf die datum geldt
dezelfde privacywetgeving in de hele EU. Nu hebben de lidstaten nog hun eigen nationale wetten,
gebaseerd op de Europese privacyrichtlijn uit 1995. Uw gegevens moeten dus goed en zeer veilig
bewaard worden en daar moet ik Uw toestemming voor hebben.
Waarvoor geeft U toestemming?
Het opnemen van:
Naam-, Adres-, Woonplaats-, Telefoonnummer-, Geboortedatum- en Email gegevens.
Het noteren en opnemen van Uw klachten (op papier of digitaal) is voor het goed kunnen uitvoeren
van de behandeling, maar ook om de al behaalde resultaten bij te houden voor een eventuele
vervolg behandeling.
Voor U als cliënt is het belangrijk te weten welke gegevens ik van U vraag, hoe ik dit verwerk en hoe
ik dit archiveer.
Bij een eerste afspraak vraag ik daarom altijd, uw naam, adres, geboortedatum, telefoonnummer, emailadres.
Anoniem MAG ik U NIET behandelen, ANONIEM kunt U zelfs geen afspraak maken!
Daarna vraag ik een aantal vragen die betrekking hebben op uw gezondheid.
NOGMAALS ZONDER DIT TOESTEMMINGSFORMULIER MAG EN KAN IK U NIET BEHANDELEN!!
Deze gegevens staan op mijn externe dataopslag die in een afgesloten kast bewaart wordt. De
gegevens die u via mijn website invoert komen op mijn laptop. Deze is uiteraard goed beveiligd.
Gegevens over u worden, uiteraard nooit met andere partijen gedeeld, ook niet in de toekomst.
Wilt u meer weten over de AVG kijk dan op de site van de overheid.
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/avg-nieuwe-europese-privacywetgeving

Voorbeelden zijn: of u onder behandeling bent bij een specialist zo ja waar voor.
Dit doe ik voor U zodat ik de risico’s voor U als cliënt goed kan inschatten en in de gaten kan houden,
maar ook voor mijzelf.
U ontvangt een toestemmingsformulier. Deze kunt U voor de behandeling doorlezen en
ondertekenen.
Cookies
Ik maak op de website van Gomair ook gebruik van cookies. Dankzij cookies (kleine bestandjes die op
uw computer worden opgeslagen) kunt u reageren op een artikel of komt dat vervelende popupschermpje niet meteen terug als u het weg klikt. Ik gebruik cookies dus vooral om mijn site leuker
te maken, niet voor marketingdoeleinden. Het staat vrij om cookies uit te schakelen. Houd er dan
wel rekening mee dat de website niet optimaal werkt.
Mijn website is via cookies ook gekoppeld aan Google Analytics en Facebook (de beroemde/beruchte
“Facebook-pixel”) . Hiermee kan ik bijvoorbeeld zien hoeveel tijd u op mijn site blijft hangen, welke
pagina’s de meeste bezoekers trekken en hoe u op mijn pagina terecht gekomen bent. Deze cookies
worden beheerd door (respectievelijk) Google en Facebook, dus het is niet uit te sluiten dat u na een
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bezoek aan mijn website reclame over cursussen of anders toegestuurd krijgt, maar helaas heb ik
hierover geen controle. Ik kan u alleen verzekeren ik zeer vertrouwelijk met uw gegevens omga.
Facturen dien ik 7 jaar voor de belastingdienst te bewaren.
Misbruik
Bij fraude of andere vervelende dingen op mijn website ben ik verplicht om bij de politie aangifte te
doen! (tja, helaas …)
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