PRIVACYVERKLARING
Epidaurus, gevestigd Nachtwachtlaan 395, 1058 EN Amsterdam, is verantwoordelijk voor de
verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens
Epidaurus
Nachtwachtlaan 395
1058 EN Amsterdam
+31 6 260 76 638
info@epidaurus.nl

Persoonsgegevens die Epidaurus verwerkt
Epidaurus verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u
deze gegevens aan ons hebt verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die
wij verwerken:
Voor- en achternaam
Geboortedatum
Adresgegevens
Telefoonnummer
E-mailadres
Indien van toepassing adres- en contactgegevens opdrachtgever
Indien van toepassing adres- en contactgegevens verwijzer
Indien van toepassing adres- en contactgegevens letselschadespecialist
Indien van toepassing adres- en contactgegevens arbeidsdeskundige
Indien van toepassing adres- en contactgegevens aansprakelijke partij
Anamnese
Overzicht van klachten en beperkingen

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Epidaurus verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
Ten behoeve van uw re-integratietraject
Het afhandelen van betalingen
Contact opnemen om indien dit nodig is om onze dienstverlening te kunnen uitvoeren
Epidaurus verwerkt eveneens persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe ver plicht zijn, zoals
gegevens benodigd voor het doen van belastingaangifte
Bijhouden van urenadministratie

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die Epidaurus verwerkt
Epidaurus houdt een dossier van u bij, dat onder meer bestaat uit persoonlijke aantekeningen,
besproken zaken, inbreng van cliënten, correspondentie tussen cliënt en Epidaurus. Dit is nodig voor
een goede uitvoering van uw re-integratietraject.
Epidaurus heeft afdoende maatregelen genomen om te borgen dat de in dit dossier opgenomen
persoonsgegevens zonder uw toestemming bekend worden aan derden.

Geautomatiseerde besluitvorming
Epidaurus neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die
gevolgen kunnen hebben voor personen.

Bewaartermijn persoonsgegevens
Epidaurus bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te
realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Alle inhoudelijke gegevens worden na uiterlijk
zeven jaar gewist. Data met betrekking tot het aantal en de duur van gesprekken worden na uiterlijk
tien jaar gewist. Ten aanzien van NAW-persoonsgegevens en contactgegevens geldt geen maximale
bewaartermijn.

Delen van persoonsgegevens met derden
Epidaurus deelt en verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze gegevens uitsluitend
verstrekken indien u hier expliciet toestemming voor hebt gegeven en wanneer dit nodig is voor de
uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met
bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst
teneinde een overeenkomstig niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid te garanderen van uw
gegevens. Epidaurus blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.
In het kader van de trajectgang, wordt overleg met andere derden uitsluitend gevoerd in uw bijzijn en/
of met uw medeweten en toestemming.
Het beheer van de website en e-mailverkeer wordt verzorgd door KPN Internetservices.
Onderhoud van de website wordt verzorgd door J.J. Rietveld.
Praktijkbeheer, dossieropslag en financiële administratie worden verzorgd door P. Sonke.

Cookies en overeenkomstige technieken
Epidaurus gebruikt geen cookies of overeenkomstige technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarbij hebt u
het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te
maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Epidaurus en hebt u het recht op
gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de
persoonsgegevens van u waar wij over beschikken in een computerbestand naar u of een door u
genoemde organisatie te sturen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw
persoonsgegevens of een verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de
verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@epidaurus.nl.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie

van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Deze kopie wordt direct na identificatie
vernietigd. U kunt uiterlijk vier weken na uw verzoek een reactie van Epidaurus tegemoet zien.
Indien u hier aanleiding toe ziet kunt u een klacht indienen bij de nationale toezichthouder, de
Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/
contact
Epidaurus neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om
misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging
tegen te gaan. Als u desalniettemin het idee hebt dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of dat er
aanwijzingen zijn van misbruik, neemt u dan contact op met info@epidaurus.nl.
Epidaurus committeert zich aan de beroepscodes van het Nederlands Instituut van Psychologen
(NIP).

