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Privacyverklaring MOON therapie  
Bij het verlenen van onze diensten verwerken wij uw persoonsgegevens. Om u te informeren 
hoe wij met uw persoonsgegevens om gaan, hebben wij deze privacyverklaring opgesteld.  

MOON therapie vindt het van groot belang dat uw kind zich veilig voelt tijdens de therapie. 
De gegevens behandelen wij zorgvuldig, vertrouwelijk en respectvol. MOON therapie is 
verantwoordelijk voor de naleving van privacywet- en regelgeving zoals de AVG.  

Vanaf 2017 is de wet Wkkgz van kracht. Ontwikkeling op Maat en Bewegen met Movimento 
voldoet volledig aan de bepalingen van deze wetgeving en is aangesloten bij de 
klachtenregeling, klachtenfunctionaris en geschillencommissie van NIBIG.  

Persoonsgegevens  
De persoonsgegevens worden verwerkt door: 
Ontwikkeling op Maat 
Nijverheidsweg-Noord 40, 3812 PM Amersfoort, 06-22076319, 
marijke@ontwikkelingopmaat.nl  
 
Bewegen met Movimento 
Mignonpad 29, 3816ES, Amersfoort, 06-21255580, info@movi-mento.com  
 
Het gebruik van de persoonsgegevens door MOON therapie  
MOON therapie verkrijgt persoonsgegeven van uzelf, bijvoorbeeld de gegevens die u aan 
ons verstrekt via de website, email of telefoon. Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens 
verkrijgen via derden in het kader van onze dienstverlening.  

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat de behandelende therapeut, een dossier 
aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Het dossier van uw kind, 
bevat aantekeningen over de gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde 
onderzoeken en behandelingen.  

In het dossier worden gegevens opgenomen die voor de behandeling noodzakelijk zijn en 
die wij, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener 
bijvoorbeeld bij de huisarts.  

Wij doen ons best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat wij:  

• Zorgvuldig omgaan met uw persoonlijke en medische gegevens;  
• Ervoor zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw/jouw gegevens. 

Alleen de behandeld therapeut heeft toegang tot de gegevens in het dossier uw kind. Al onze 
therapeuten hebben een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).  

Doeleinden  
MOON therapie verwerkt deze persoonsgegevens voor diverse doeleinden, zoals:  

• Het onderhouden van contact;  
• Ter ondersteuning van de primaire taken, te weten: werkzaamheden op het gebied 

van begeleiding van kinderen;  
• Een goede en efficiënte dienstverlening;  
• Beheer van het cliëntenbestand;  
• Volledig geanonimiseerd als casuïstiek bij supervisie en intervisie;  
• Facturering;  
• Innen van gelden en het nemen van incassomaatregelen;  
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• Nakoming van wettelijke verplichtingen;  

Grondslagen  
Wij verwerken bepaalde persoonsgegevens om uitvoering te geven aan de overeenkomst 
met u en vanuit wettelijke verplichtingen. Ook verwerken wij persoonsgegevens, omdat 
MOON therapie hier gerechtvaardigde belangen bij heeft. Deze gerechtvaardigde belangen 
zijn:  

• Het op zo efficiënt mogelijke wijze kunnen verlenen van haar dienstverlening;  
• De bescherming van haar financiële belangen;  
• De verbetering van haar diensten;  
• Beveiliging en het beheer van haar systemen;  

Als persoonsgegevens worden verwerkt op grond van toestemming, zal dat afzonderlijk 
worden gevraagd.  

Verstrekking aan derden  
In het kader van onze dienstverlening kan MOON therapie persoonsgegevens uitwisselen. 
MOON therapie kan voor de hiervoor genoemde doeleinden gebruik maken van diensten 
van derden, zoals bijvoorbeeld ingeschakelde ZZP’ers. Mogelijk worden op basis hiervan 
aan deze derden persoonsgegevens verstrekt. Deze derden mogen uw persoonsgegevens 
slechts verwerken voor de voornoemde doeleinden. Tot slot kunnen uw persoonsgegevens 
verstrekt MOON therapie zal uw gegevens niet verstrekken voor commerciële of goede 
doelen.  
 
Hoe lang wij uw gegevens bewaren  
MOON therapie zal uw persoonsgegevens niet langer verwerken dan noodzakelijk voor de 
doeleinden die zij in deze privacyverklaring heeft genoemd. Uw gegevens blijven zoals in de 
wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 20 jaar bewaart.  
 
Uw rechten  
U heeft het recht om MOON therapie een verzoek te doen tot inzage van uw 
persoonsgegevens. Na ontvangst van uw verzoek ontvangt u binnen 1 maand een overzicht 
van uw persoonsgegevens. Als daaruit onjuistheden blijken kunt u verzoeken uw gegevens 
aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen.  

Ook kunt u MOON therapie verzoeken om overdracht van uw persoonsgegevens of kunt u 
bezwaar aantekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens vanwege bijzondere 
persoonlijke omstandigheden.  

Vragen over deze privacyverklaring of een verzoek over de verwerking van uw 
persoonsgegevens kunt u sturen naar: 
Irene Schubert 06-21255580 of moon-therapie@outlook.com   

Wijzigingen privacyverklaring  
Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 01-09-2022.  

MOON therapie kan deze privacyverklaring aanpassen. Nieuwe versies worden altijd op de 
website gepubliceerd. Wij raden u daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, 
zodat u op de hoogte blijft van wijzigingen.  

Voor alle anderen aanvullende informatie over de bescherming van persoonsgegevens kunt 
u terecht op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens: 
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl.  


