Hypnosecentrum Sneek.
Naam kind
Naam ouders
Adres
woonplaats
Email adres ouder
Telefoon nummer
Geboorte datum
Onderwijs klas
Gezinssituatie, ouders
kinderen.
Wat heeft ervoor
gezorgd dat je deze
afspraak maakte?
Wat heb je eerder
gedaan om het
probleem op te lossen?
Verdere bijzonderheden

Huidige gezondheid
Heb je contact met een
arts over dit probleem?
Korte terugblik algehele
ontwikkeling

Medicijngebruik
Mogen we je informatie
sturen?

Ja / nee.

Met het invullen van het formulier ga ik automatisch akkoord met de algemene voorwaarden zoals die te vinden zijn op de
website onder tarieven en algemene voorwaarden https://hypnosecentrumsneek.nl/tarieven-en-algemene-voorwaarden/
Geheel volgens richtlijnen Europese wet privacy AVG gaan wij heel zorgvuldig om met uw gegevens. De gegevens die u
hierboven hebt ingevoerd en het verslag van de sessie worden zowel op papier en ook digitaal bewaard.
De papieren versie wordt na vijf jaar zorgvuldig vernietigd. De digitale versie, acht jaar, uw gegevens incl verslag van de
sessie, bewaar ik zorgvuldig in een goed beveiligde online omgeving. Uw gegevens zullen niet met derden worden gedeeld.
U heeft het recht de gegevens in te zien en te corrigeren. Marijke Witbraad zal nooit zonder toestemming of aanwezigheid
van het kind informatie verstrekken aan derden. Anderen mogen kind gegevens inzien alleen met toestemming van het
kind.
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Hypnosecentrum Sneek.
Toestemmingsformulier
Met dit formulier geef ik Hypnosecentrum Sneek toestemming om gegevens over mij te verwerken. Het kan gaan om
gegevens over mij die door Hypnosecentrum Sneek worden geregistreerd.
Ik geef toestemming onder deze voorwaarden:
Mijn toestemming geldt alleen voor de hieronder beschreven redenen, gegevens en personen/instellingen. Voor
nieuwe gegevensverwerkingen vraagt [Naam of naam praktijk] mij opnieuw om toestemming.
Hypnosecentrum Sneek informeert mij over de gegevens die over mij worden uitgewisseld en de gegevens die
over mij worden geregistreerd. Dat betekent bijvoorbeeld dat [Naam of naam praktijk] mij uitlegt om welke specifieke
gegevens het gaat en waarom deze gegevens noodzakelijk zijn om mij te kunnen helpen.
Ik ben mij ervan bewust dat het niet geven van toestemming invloed kan hebben op de behandeling van
Hypnosecentrum Sneek
Als gegevens niet (meer) noodzakelijk zijn zal het [Naam of naam praktijk] deze niet registreren dan wel
verwijderen.
Ik kan ervoor kiezen om geen toestemming te geven of om alleen voor bepaalde delen toestemming te geven.
Ik mag mijn toestemming op elk moment intrekken.
Deze toestemming is een jaar geldig.
Kruis aan voor welk persoonsgegeven je toestemming geeft om te verwerken zie intakeformulier ingevulde velden.
(Let op: als je je kunt baseren op de grondslag ‘noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst’ hoef je dus geen
toestemming te vragen voor de verwerking van algemene persoonsgegevens. Toestemming is wel noodzakelijk voor het
verwerken van bijzondere of gevoelige gegevens, hieronder vallen ook gegevens over gezondheid.)
Het verwerken van deze gegevens is nodig omdat: er sprake is van een verbetering van levensomstandigheden.
Mijn gegevens mogen worden verstrekt aan: Hypnosecentrum Sneek. Marijke Witbraad.
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