Privacyreglement van Mind at Work
Doel: Het doel is het beschermen van de persoonsgegevens en de privacy van de cliënt
en medewerkers van Mind at Work.
1. Mind at Work is ermee bekend dat de door UWV of andere opdrachtgever verstrekte gegevens over cliënten persoonsgegevens zijn in de zin van de Algemene
Verordening Gegevensbescherming (AVG) en dat deze gegevens moeten worden
behandeld met inachtneming van hetgeen in deze wet en de Wet SUWI is bepaald.
2. Voorts werken de psychologen bij Mind at Work via de Beroepscode voor psychologen van het Nederlands Instituut voor Psychologen (2015). Daarnaast voldoen
de GZ psychologen aan de eisen gesteld vanuit de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) en beschikken over een goedgekeurd kwaliteitsstatuut.
3. Mind at Work behandelt alle informatie over individuele cliënten, die zij ten behoeve van de uitvoering van een met UWV of andere opdrachtgever gesloten contract
heeft verkregen, vertrouwelijk en gebruikt deze informatie enkel voor het doel
waarvoor zij deze verkregen heeft. Mind at Work draagt er zorg voor dat deze i nformatie niet aan derden bekend wordt zonder toestemming van cliënt, tenzij door
wettelijke regelingen opgelegd.
4. Mind at Work draagt er zorg voor dat deze plicht tot geheimhouding door de
werknemers en de door Mind at Work bij de uitvoering van haar werkzaamheden
ingeschakelde derden, wordt nageleefd.
5. Mind at Work toont respect voor de fundamentele rechten en waardigheid van de
cliënt en bevordert de ontwikkeling daarvan. Ze zorgt ervoor dat geen ongerechtvaardigde of bovenmatige verwachtingen worden gewekt ten aanzien van de aard,
de effecten en de gevolgen van de dienstverlening.
6. Mind at Work biedt de cliënt de gelegenheid tot inzage in de rapportage, voor zover die op hemzelf betrekking heeft, voorafgaand aan het uitbrengen van de rapportage aan derden. Als de rapportage feitelijk wordt uitgebracht, verschaft Mind
at Work de cliënt desgewenst een afschrift, voor zover de rapportage op hem betrekking heeft.
7. Mind at Work vraagt de cliënt waar nodig een toestemmingsverklaring te tekenen
alvorens persoonlijke gegevens op te vragen bij of te verstrekken aan derden die
bij het traject zijn betrokken. Het gaat hierbij om de voor de opdracht of uitvoering noodzakelijke gegevens.
8. Medische gegevens worden enkel en alleen opgevraagd door en verstrekt aan
(bedrijfs-/verzekerings-). Over deze gegevens wordt geen uitspraak gedaan
richting derden.
9. Verkregen data van testen worden tot tien jaar na dato bewaard door Mind at
Work. Cliënten wordt schriftelijk toestemming gevraagd verkregen data
geanonimiseerd te mogen gebruiken voor wetenschappelijk onderzoek.
10.Alle verkregen schriftelijke informatie wordt vastgelegd/bewaard in een (digitaal)
dossier, de bewaartermijnen voor bepaalde informatie (persoons-, financiële, medische gegevens) is wettelijk vastgelegd en worden door Mind at Work nageleefd.
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