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Privacy Statement 
 
 
Lucas hecht veel waarde aan een zorgvuldige omgang met uw gegevens. Wij zijn ervoor verantwoordelijk om uw 
persoonsgegevens zo goed mogelijk te beschermen. Wij willen o.a. transparant zijn over de soorten gegevens 
die wij verwerken, de doelen voor de verwerking, met wie wij gegevens delen en welke rechten u heeft. In dit 
privacy-statement informeren wij u hierover. 
 
Wie zijn wij? 
Uw gegevens worden verwerkt door LUCAS. Wij zijn een praktijk voor forensische orthopedagogiek die door de 
inzet van diagnostisering en training actief is op het gehele spectrum variërend van alledaagse opvoedings- en 
ontwikkelingsvraagstukken tot complexe opvoedings- en ontwikkelingssituaties. Bij LUCAS kunnen ouders van 
baby’s, kinderen en jeugdigen met gedrags-, ontwikkelings-, opvoedings-, en echtscheidingsproblemen terecht. 
 
Verwerking van uw gegevens 
Wanneer u een behandeling of een andere dienst bij ons wilt afnemen vragen wij om persoonsgegevens. Deze 
gegevens verstrekt u aan ons. Als u cliënt bij ons bent kunnen wij u in bepaalde gevallen ook rechtstreeks vragen 
om persoonsgegevens te verstrekken. 
 
Hoe komen wij aan persoonsgegevens? 
In de meeste gevallen krijgen wij de gegevens van u persoonlijk. Wij kunnen ook gegevens ontvangen en 
verwerken van andere partijen zoals scholen, consultatiebureau of huisarts. We leggen in ons 
verwerkingenregister vast van welke bronnen we gegevens hebben ontvangen als deze bronnen bij ons bekend 
zijn. We informeren u zoveel mogelijk over de bronnen waar we de gegevens van hebben ontvangen. 
 
Op welke rechtsgrond verwerken wij persoonsgegevens? 
Verwerking van persoonsgegevens is alleen toegestaan als we daar een wettelijke grondslag voor hebben. Wij 
hanteren de volgende grondslagen:   
 
• De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst, bijvoorbeeld de behandeling. 
• De verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting, bijvoorbeeld het opvragen van 

een kopie identiteitsbewijs om u te identificeren. 
 
Hoe beveiligen wij persoonsgegevens? 
Wij gaan zorgvuldig om met persoonsgegevens en hebben technische en organisatorische maatregelen 
genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking. Denk daarbij aan 
maatregelen om onze website en IT-systemen veilig te gebruiken en misbruik te voorkomen. Maar ook aan 
beveiliging van fysieke ruimtes waar gegevens zijn opgeslagen. Wij hebben een informatiebeveiligingsbeleid en 
zorgen ervoor dat onze medewerkers kennis hebben op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens. 
Alleen geautoriseerd personeel kan uw gegevens inzien en verwerken. Al onze medewerkers hebben een 
geheimhoudingsverklaring én de eed of belofte afgelegd. Medewerkers beloven en/of verklaren hierbij dat ze 
zich houden aan de wet- en regelgeving en gedragscodes en integer zullen handelen. 
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NAW gegevens 
Welke gegevens wij van u verwerken is afhankelijk van het contact dat wij met u hebben: 
 
• Als u onze website bezoekt en onze systemen gebruikt, verzamelen we via uw IP-adres gegevens over uw 

bezoek aan onze site, cookies en cookie-instellingen. Wij maken alleen gebruik van cookies die een 
functionele rol binnen onze website of diensten spelen. 

• Als u informatie bij ons opvraagt, vragen wij u uw contactgegevens op te geven zodat wij de informatie aan 
u kunnen sturen. 

• Als u cliënt wordt, hebben wij in ieder geval uw contactgegevens (naam, adres, woonplaats, 
telefoonnummer en emailadres) nodig. Deze gegevens gebruiken wij voor de uitvoering van de 
overeenkomst die wij met u hebben. 

• Als u bij ons solliciteert, vragen wij uw cv, eventueel diploma’s en mogelijk andere persoonsgegevens. Deze 
gegevens bewaren wij, na uw toestemming, maximaal 12 maanden nadat u bij ons heeft gesolliciteerd. 

 
Financiële gegevens 
Als u cliënt bij ons bent, kunnen wij uw bankrekeningnummer gebruiken om betalingen te doen en te 
incasseren. 
 
Met wie delen wij persoonsgegevens? 
We delen persoonsgegevens met derden als dit op grond van de wet is toegestaan en noodzakelijk is voor onze 
bedrijfsvoering. Wij delen persoonsgegevens met:   
 
• Onze medewerkers, wanneer zij direct betrokken zijn bij uw therapie of behandelplan; 
• Onze (ortho)pedagogen, wanneer zij direct betrokken zijn bij uw therapie of behandelplan; 
• De overheid als wij dat wettelijk verplicht zijn. Hierbij kunt u denken aan toezichthouders zoals de Autoriteit 

Persoonsgegevens; 
• Bedrijven die wij inschakelen om diensten voor ons uit te voeren die te maken hebben met onze praktijk of 

als werkgever. Hierbij kunt u denken aan agendabeheersysteem, incassobureaus, expertisebureaus, 
arbodiensten, advocaten of verzekeringsmaatschappijen. 

 
Uw dossier 
De wet verplicht orthopedagogen om een dossier aan te leggen. In dit dossier worden de gegevens vastgelegd 
die nodig zijn om goede zorg te bieden en/of zorgvuldig onderzoek te doen. De wet verplicht ons om de dossiers 
vijftien jaar te bewaren.  
 
Uw rechten 
U hebt als cliënt recht op inzage in of een afschrift van de informatie die in uw dossier is opgenomen. Mocht u in 
het dossier feitelijke onjuistheden aantreffen, dan kunt u ons vragen om deze informatie te verbeteren of aan te 
vullen. Bent u het niet eens met informatie die in het dossier is opgenomen, dan kunt u ons verzoeken een eigen 
verklaring (uw mening) aan het dossier toe te voegen. Ook hebt u het recht ons te verzoeken om vernietiging 
van (delen uit) uw dossier. Voor alle rechten geldt dat wij in principe in gaan op uw verzoek. Alleen als wij menen 
dat belangen van anderen, bijvoorbeeld van uw kinderen, worden geschaad, kunnen wij uw verzoek 
(gedeeltelijk) afwijzen. 
 
Geheimhouding 
Wij hebben als orthopedagogen een geheimhoudingsplicht. Dit betekent dat wij alleen met uw uitdrukkelijke 
toestemming met anderen over u of uw kind spreken. Alleen in bijzondere gevallen geeft de wet ons het recht 
om ook zonder uw toestemming informatie te verstrekken. In dergelijke gevallen zoeken wij als regel eerst 
contact met u om deze informatieverstrekking met u te bespreken.     
 
Rechten van u en uw kinderen 
Is een kind nog geen twaalf jaar oud, dan oefenen de gezaghebbende ouders zijn rechten uit. Is een kind al wel 
twaalf maar nog geen zestien jaar oud, dan kunnen het kind en zijn gezaghebbende ouders beiden zijn rechten 
uitoefenen. Vanaf zestien jaar oefent een kind zijn rechten zelfstandig uit.  
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Is een kind door een verstandelijke beperking, een psychische stoornis of om een andere reden niet in staat om 
zijn rechten uit te oefenen, of de gevolgen daarvan te overzien, dan oefenen zijn gezaghebbende ouders zijn 
rechten namens hem uit. Gaat het om een volwassene die door een beperking of stoornis zijn rechten niet kan 
uitoefenen, dan kan de mentor of de curator dat namens de cliënt doen. Is een dergelijke door de rechter 
benoemde vertegenwoordiger er niet, dan oefenen de ouders, broers of zussen of een meerderjarig kind van de 
cliënt de rechten van de cliënt uit. 
 
Aanpassing privacyverklaring 
De privacywetgeving is in beweging. Wij kunnen deze privacyverklaring dan ook aanpassen om up-to-date te 
blijven. Wij doen dit bij nieuwe ontwikkelingen, bijvoorbeeld als er iets verandert in onze bedrijfsactiviteiten of in 
de wet of in de rechtspraak. Wij raden u daarom aan deze privacyverklaring regelmatig opnieuw te bekijken bij 
een bezoek aan onze websites. Wij kunnen u ook actief informeren over wijzigingen in deze privacyverklaring 
door middel van een e-mail of nieuwsbericht. 
 
Vragen of klachten 
Hebt u vragen over deze privacyverklaring? Of heeft u een klacht over privacy? Dan kunt u contact opnemen 
met onze Functionaris Gegevensbescherming. 
 

Afdeling Privacy 
t.a.v. Functionaris Gegevensbescherming 
telefoon: 06-18944802 
e-mail: info@praktijklucas.nl 

 
Ook kunt u altijd klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Kijk daarvoor op 
www.autoriteitpersoonsgegevens.nl of neemt telefonisch contact op via 0900-2001201. 
 
Meer informatie 
Voor meer informatie over het uitoefenen van uw rechten, kunt u bellen of mailen met ons. 
 
 


