Privacyverklaring

Website

Juridische gronden
De persoonsgegevens die via het contactformulier zijn nodig om contact op te
kunnen nemen met de betreffende persoon

Wie heeft toegang tot de gegevens?
De gegevens van het contactformulier worden doorgestuurd aan een van de
medewerkers van Pastoraal Centrum Labyrint. Deze gebruikt de gegevens om
contact op te nemen voor overleg.

Waar worden de gegevens opgeslagen?
De gegevens uit het contactformulier worden niet opgeslagen op de webserver, maar
direct verzonden naar de mailbox info@pastoraalcentrumlabyrint. We gebruiken voor
het mailverkeer een Nederlandse server. Mails worden bewaard zolang dat nodig is
voor het afhandelen van de aanvraag.

Cookies
De website maakt gebruik van cookies voor beveiliging en optimalisering van de site
(essentiële cookies). Een cookie is een klein bestandje dat met pagina’s van de
website wordt meegestuurd en door uw browser op uw computer, tablet of
smartphone wordt opgeslagen. Er worden geen cookies gebruikt om webstatistieken
bij te houden.

Hulpverlening
Omgang met gegevens
Het uitgangspunt is dat we uiterst zorgvuldig omgaan met uw persoonlijke gegevens.
Het is van belang te weten dat de medewerkers van Pastoraal Centrum Labyrint een
beroepsgeheim hebben. De inhoud van de hulpverleningsgesprekken is en blijft
alleen bekend bij de hulpverleners.
Overleg met een persoon buiten Pastoraal Centrum Labyrint doet de hulpverlener
alleen na overleg met u. U verleent toestemming voor overleg door het ondertekenen
van een machtiging op het hulpverleningsplan of door mondeling en/of schriftelijk
akkoord te geven tijdens een hulpverleningstraject. Zonder uw toestemming wordt er
geen informatie verstrekt aan derden.

Dossiervorming Gespreksverslagen kunnen worden vastgelegd in een digitaal
cliëntdossier. U hebt het recht om het dossier op te vragen. Als u van mening bent
dat er onjuistheden staan vermeld in het dossier, kunt u dit kenbaar maken aan de
hulpverlener.
Alleen u en de hulpverleners hebben recht uw dossier in te zien. De gegevens die
digitaal verwerkt en opgeslagen worden zijn alleen toegankelijk door middel van een
gebruikersnaam en wachtwoord van de hulpverlener.

Inzage en correctie
Voor vragen of klachten over uw gegevens en de bescherming van uw privacy of als
u inzage wilt in uw gegevens, dan kunt u contact opnemen met Pastoraal Centrum
Labyrint, bereikbaar op info@pastoraalcentrumlabyrint .

Beveiliging
We doen ons best om uw gegevens zo goed mogelijk te beveiligen tegen lekken of
onrechtmatige verwerking. Aan ons verstrekte persoonsgegevens worden niet op de
webserver bewaard. Ons mailverkeer en internetverbinding zijn beveiligd. Mocht u
desondanks een beveiligingslek op onze site aantreffen, dan verzoeken we u ons dit
per ommegaande te laten weten, zodat we maatregelen kunnen treffen.

We beseffen dat er situaties kunnen voorkomen waarin dit privacydocument niet
voorziet. Te alle tijde zal de privacy van de cliënt in het licht van de wetgeving
centraal staan.

Wie is verantwoordelijk voor uw gegevens?
Pastoraal Centrum Labyrint
KVK-nummer 74599232
Telefoon: 06-14442981
E-mail: info@pastoraalcentrumlabyrint.nl
Postadres: Willemstraat 255, 2983 ET Ridderkerk

