Privacy verklaring
Privacy verklaring voor Moeder zijn ook dochters, eigenaar van
https://www.moederszijnookdochters.nl
1. Waarborgen Privacy
Het waarborgen van de privacy van bezoekers van https://www.moederszijnookdochters.nl is een
belangrijke taak voor ons. Daarom beschrijven we in onze privacy verklaring welke informatie we
verzamelen en hoe we deze informatie gebruiken.
2. Toestemming
Door de informatie en de diensten op https://www.moederszijnookdochters.nl te gebruiken, gaat u
akkoord met onze privacy verklaring en de voorwaarden die wij hierin hebben opgenomen.
3. Vragen
Als u meer informatie wilt ontvangen, of vragen hebt over de privacy verklaring van Moeders zijn ook
dochters en specifiek https://www.moederszijnookdochters.nl, kun u ons benaderen via e-mail. Ons
e-mailadres is info@moederszijnookdochters.nl.
4. Uw gegevens
Mocht u gebruik maken van een individuele of koppel begeleiding dan is het noodzakelijk dat uw
behandelende therapeut van Moeders zijn ook dochters, een dossier aanlegt. Dit is ook een
wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw
gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en sessies. Daarbij heeft
Moeders zijn ook dochters bepaalde gegevens nodig voor de verwerking van de factuur.
Uiteraard is alles volgens richtlijnen beveiligd en heeft Moeders zijn ook dochters een wettelijke
geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim). Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet
op de behandelovereenkomst wordt vereist 15 jaar bewaard. En de gegevens worden nooit gedeeld
met derden. Moeders zijn ook dochters maakt gebruik van het administratiesysteem “Mijn DIAD”
met de verwerkingsovereenkomst versie 1.2, de algemene voorwaarden versie 1.2 en de privacy
verklaring versie 1.2. Mocht u deze willen inzien dan kan dat. Deze liggen ter inzage in de praktijk.
6. Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Moeders zijn ook dochters 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 het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd
zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons op.
7. Monitoren gedrag bezoeker
https://www.moederszijnookdochters.nl maakt gebruik van verschillende technieken om bij te
houden wie de website bezoekt, hoe deze bezoeker zich op de website gedraagt en welke pagina’s
worden bezocht. Dat is een gebruikelijke manier van werken voor websites omdat het informatie

oplevert op die bijdraagt aan de kwaliteit van de gebruikerservaring. De informatie die we, via
cookies, registreren, bestaat uit onder meer IP-adressen, het type browser en de bezochte pagina’s.
Tevens monitoren we waar bezoekers de website voor het eerst bezoeken en vanaf welke pagina ze
vertrekken. Deze informatie houden we anoniem bij en is niet gekoppeld aan andere persoonlijke
informatie.
8. Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
https://www.moederszijnookdochters.nl gebruikt alleen technische en functionele cookies. En
analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat
bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De
cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw
gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw
voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt u afmelden voor
cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt
u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

