
 

 

Privacyverklaring 

Inleiding 

Deze verklaring komt voort uit de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) die sinds 25 mei 2018 bekrachtigd is. Door 
deze verordening heeft Taraveda meer verantwoordelijkheden ter versterking en uitbreiding van het recht op privacy van de cliënt. 

 

Doelgroep 

Een ieder die persoonlijke gegevens verstrekt aan Taraveda via de website, email, telefoon of tijdens kennismaking, consult of 
behandeling. 

 

Doeleinden 

De persoonlijke gegevens die zijn verstrekt aan Taraveda worden gebruikt voor de volgende doeleinden: 

• Communicatie met de cliënt  

• Zorgverlening van hoge kwaliteit 

• Voeren van administratie 

• Voldoen aan wettelijke verplichtingen 

 

Verstrekking aan derden 

De persoonlijke gegevens die zijn verstrekt aan Taraveda worden niet gedeeld met derden. Wel kan de cliënt persoonlijke 
gegevens opvragen om deze zelf met derden te delen. Het kan echter wel voorkomen dat gegevens moeten worden gedeeld om 
te voldoen aan een wettelijke verplichting. 

 

Beveiliging 

Persoonlijke en medische gegevens kunnen door Taraveda zowel digitaal, lokaal op computer, als op papier vast worden gelegd. 
Taraveda zal deze gegevensbronnen achter slot en grendel bewaren. Taraveda zal tevens een register van datalekken 
onderhouden en in het geval van een lek de noodzakelijke maatregelen nemen. 

 

Bewaren 

Er gelden wettelijke bewaartermijnen voor financiële en medische gegevens. Uitzondering vormt het recht op vergetelheid. 

 

Rechten cliënt 

Cliënt mag Taraveda het volgende verzoeken: 

• Inzage in de persoonlijke gegevens 

• Recht op rectificatie van persoonlijke gegevens ten behoeve van juistheid en volledigheid 

• Wissen van persoonlijke gegevens op basis van recht op vergetelheid 

• Rechtstreeks overdragen van persoonlijke gegevens aan een andere organisatie  

• Het niet langer gebruiken van persoonlijke gegevens 

• Het recht op beperking van de verwerking persoonlijke gegevens 

Cliënt kan eventuele klachten inzake privacy, die niet naar tevredenheid door Taraveda worden opgelost, indienen bij de Autoriteit 
Persoonsgegevens (AP). 

 

Vragen over deze privacyverklaring en verzoeken inzake persoonlijke dossiers kan de cliënt sturen naar info@taraveda.nl en 
het correspondentie adres: 

Taraveda 
Krommeland 12 
1981 BT Velsen-Zuid 
 

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 25 mei 2018. 
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