Privacy statement studenten Positive Touch
Op basis van de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst is het noodzakelijk, dat ik een
dossier aanleg en een persoonlijke behandelovereenkomst met studenten aan ga.
Uw dossier bevat de volgende gegevens en informatie:
1. Persoonsgegevens:
naam, adres, postcode en woonplaats van de cliënt(en), telefoonnummer, e-mailadres,
geboortedatum en bij minderjarigen ook naam, adres, postcode, woonplaats,
telefoonnummer en e-mailadressen van beide ouders.
2. Persoonlijke omstandigheden:
Hierbij worden gegevens vastgelegd, betreffende medicijngebruik, therapeutisch verleden,
thuissituatie, werk etc.
3. Bijzondere persoonsgegevens met betrekking tot gezondheid:
op basis van de Wet op Geneeskundige Behandelovereenkomst.
4. Klachten:
Het gaat hier om de klacht(en), die voor de cliënt de aanleiding vormt(en) om hulp te zoeken
5. Hulpvraag:
De hulpvraag betreft datgene waar de cliënt begeleiding bij wil/nodig heeft.
De hulpvraag kan verschillen van de klachten.
6. Diagnose:
Een beroepseigen diagnose m.b.t. de factoren, die de klachten mogelijk hebben doen
ontstaan of in stand houden
7. Sessieverslag:
Verslaglegging van wat tijdens de sessie is gedaan (op welke plek massage, welke
oefeningen, welke inzichten en tussentijdse evaluatie.
De gegevens uit uw dossier worden voor de volgende doeleinden gebruikt:
1. Dossierplicht
2. Bewaarplicht (de gegevens in het cliëntendossier blijven conform de wet 15 jaar bewaard)
3. Financiële administratie en facturering
Indien Refleksjon vanwege een andere reden of voor een ander doeleinde gebruik wil maken van de
gegevens, dan zal zij de cliënt eerst informeren en expliciet om toestemming vragen.
Leertherapie
Als leertherapeut ben ik verbonden aan de opleiding tot integraal holistisch massagetherapeut bij
Positive Touch, gevestigd te 6971 KN te Brummen, Vosstraat 8.
Persoonsgegevens studenten
Ten behoeve van de leertherapie worden naam, woonplaats, e-mailadres en telefoonnummer van de
student, die de opleiding volgt bij Positive Touch, verzameld en vastgelegd.
Doel van verwerking persoonsgegevens studenten
Het verzamelen van persoonsgegevens van studenten is ten behoeve van een verslaglegging van een
moment van reflectie op de ontwikkeling, rol en houding van de student als masseur en op de
persoonlijke leerontwikkeling van de student in de leertherapie.
Een en ander wordt vastgelegd in een supervisieverslag, welke ten behoeve is van Positive Touch en
een leertherapie overeenkomst tussen mij en de betreffende student.

Informatie over de leertherapie verslaglegging
Voor de leertherapie geldt, dat slechts in geval van stagnatie van de ontwikkeling in de leertherapie
of een moment, waarbij de leertherapie zodanig impact heeft op de leerontwikkeling van de student,
dat het de deelname aan de opleiding belemmerd, dit zal worden doorgegeven aan, casu quo
besproken, met de docenten van Positive Touch. Een en ander steeds in overleg met de student.
Van de toestemming van de student tot verslaglegging en de uitwisseling daarvan, tussen mij en de
docenten van Positive Touch, blijkt uit het Privacy Statement Opleidingen en de Algemene
Voorwaarden van Positive Touch.
Refleksjon neemt uw privacy en de bescherming daarvan zeer serieus en zal uw persoonsgegevens
en ook andere gegevens op een veilige manier verwerken en gebruiken. Daarnaast neemt
Refleksjon passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste
openbaarmaking tegen te gaan.

