Privacy Verklaring
The InnerWorld is een zorgconcept voor begeleiding aan mensen met een of meerdere
problematieken op persoonlijk, maatschappelijk of sociaal gebied. Ook de medische aspecten worden
hierin meegenomen. Dit betekent dat alle informatie in vertrouwen wordt verkregen en ook
vertrouwelijk blijft.
Het waarborgen van de privacy betekent ook binnen de organisatie en in de communicatie met
cliënten en ketenpartners een beveiligde omgeving en versleutelde processen.

Persoonsgegevens
Bij het aanbieden van mijn diensten worden gegevens verwerkt. Het verwerken van deze gegevens is
meestal (technisch) noodzakelijk om onze dienstverlening mogelijk te maken. Persoonsgegevens
worden uitsluitend verzameld voor de noodzakelijke administratieve verwerking, en slechts zolang
als nodig.

Uw rechten
Op basis van Europese privacywetgeving (AVG) heeft u verschillende rechten die u kunt uitoefenen
ten aanzien van uw gegevens, waaronder inzage, correctie en verwijdering. Als u een of meerdere
rechten wilt uitoefenen, neemt u dan contact met ons op. Dit kunt u doen door een e-mail te sturen
naar info@the-innerworld.nl. Om uw verzoek in behandeling te kunnen nemen hebben wij minimaal
de volgende informatie van u nodig:
•

uw volledige naam;

•

uw adres;

•

een kopie van een geldig legitimatiebewijs (let op dat u de kopie voorziet
van een watermerk en het Burgerservicenummer afdekt).

•

Een concreet verzoek welke gegevens u wilt inzien of opvragen

Om uw rechten te kunnen waarborgen kan het in sommige gevallen noodzakelijk zijn aanvullende
informatie van u te ontvangen.

Waarom de persoonsgegevens nodig zijn
In de eerste plaats verwerkt The InnerWorld / J.Taalman uw gegevens voor het leveren van diensten.
Daarnaast verwerken wij ook declaraties aan zorgverzekeraars, zorgkantoren of andere
opdrachtgevers. Hierbij moeten wij aan wettelijke criteria voldoen, zowel wat betreft de aard en de
inhoud van de gegevens, als de beveiliging daarvan.

Delen met anderen
Om de hiervoor genoemde redenen deelt The InnerWorld / J.Taalman persoonsgegevens met
verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te
voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting.

Met bedrijven die gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om
te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens.
Wij delen geen gegevens met derden voor commercieel gebruik.

Beveiliging
The InnerWorld / J.Taalman neemt de bescherming van uw persoonsgegevens 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 om samen naar een oplossing te
zoeken.
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