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Privacybeleid NCSV 

Wat doet de NCSV met persoonsgegevens en hoe gaan wij met de privacy om. 

 

De NCSV administreert, bewaart en gebruikt de persoonsgegevens van haar leden en bouwt een 

dossier op. Deze gegevens dienen ter behartiging van de belangen van de aangesloten leden, voor 

diens (financiële) administratie en dossiervorming.  

De persoonsgegevens welke wij van onze leden verwerken zijn onder andere: privé NAW gegevens, 

privé contactgegevens, praktijk NAW gegevens, praktijkcontactgegevens, geboortedatum, 

geboorteplaats, geboorteland, geslacht, registratienummer van de koepelorganisatie, 

registratienummer van de onafhankelijke geschillencommissie SCAG, BIG registratie, AGB-code 

zorgverlener en praktijk, beroepserkenning(en), facturatiegegevens. 

Welke gegevens verwerken wij onder andere in een dossier: inschrijfformulier, persoonsgegevens 

zoals hierboven benoemd, verzekeringspolissen, VOG verklaring(en), certificaten en diploma’s van 

gevolgde nascholing, beroepserkenning(en), facturatiegegevens, visitatiedossier, correspondentie.  

De NCSV verstrekt alleen de strikt noodzakelijke persoonsgegevens van de bij de NCSV aangesloten 

leden aan: 

1) koepelorganisatie RBCZ, geschillencommissie SCAG, zorgverzekeraars of andere instanties 

waarbij het noodzakelijk is om de therapeut aan te melden, ter periodieke controle van de 

gegevens van aangesloten leden of voor het mogelijk maken van vergoeding van gegeven 

behandelingen; 

2) visitatiebureau AVAR wanneer een lid een visitatie dient te ondergaan; 

3) de belastingdienst  

4) personen die de NCSV benaderen om een therapeut te vinden voor een behandeling. Hierbij 

geven wij alleen de gegevens van betrokkene door welke op de openbare pagina “Zoek een 

therapeut” op de website www.ncsv.info staan vermeld.  

Met uitzondering van bovengenoemde punten verstrekt de NCSV, zonder expliciete toestemming 

van betrokkene, geen gegevens aan derden. 

Alle actieve en oud bestuursleden hebben geheimhoudingspicht.  

Organisaties die in opdracht van de NCSV gegevens verwerken, daarmee sluit de NCSV een 

verwerkingsovereenkomst af. Deze organisaties hebben eveneens een geheimhoudingsplicht. 

Indien het bestuur een lid of persoon van buiten de vereniging een opdracht geeft voor het 

verrichten van, al of niet betaalde, werkzaamheden, wordt deze ook een geheimhoudingsplicht 

opgelegd. Ook kan er een verwerkingsovereenkomst worden afgesloten indien deze persoon toegang 

heeft tot de persoonsgegevens van de leden.  

De NCSV verwerkt zijn administratie in een automatiseringssysteem waarbij alleen bestuursleden en 

Stichting Clubdiensten middels een login en wachtwoord toegang hebben. Stichting Clubdiensten 

heeft het technische beheer over het administratiesysteem als ook de website met gekoppelde 

interfaces. Stichting Clubdiensten heeft deze toegang nodig om een goed werkend 

automatiseringssysteem te kunnen waarborgen.  

Betrokkene heeft het recht op inzage in zijn/haar eigen dossier, het recht om vergeten te worden en 

het recht om gegevens te wijzigen en/of te verwijderen. Bij het recht om vergeten te worden en 
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recht op het wijzigen en verwijderen van gegevens dient wel in acht genomen te worden dat dit van 

invloed kan zijn op het vergoeden van de gegeven behandelingen en het behartigen van de belangen 

van de betrokkene.  

Betrokkene kan gebruik maken van de bovengenoemde rechten. Hiervoor dient de betrokkene een 

schriftelijke en gemotiveerde aanvraag in te dienen bij het secretariaat. De NCSV dient de aanvraag 

binnen 30 kalenderdagen in behandeling te nemen. 

Er zijn uitzonderingen, welke ondanks bovengenoemde rechten, gegevens van betrokkene niet 

vergeten, verwijderd of gewijzigd kunnen of mogen worden. De NCSV dient zich hierbij te houden 

aan de Wetgeving waarbij de bovengenoemde rechten van betrokkene ondergeschikt kunnen zijn. 

Gegevens welke op de openbare pagina “Zoek een therapeut” op de website www.ncsv.info vermeld 

staan kunnen naar wens van de betrokken A-, B-registertherapeut door de betrokkene zelf al of niet 

openbaar gemaakt worden via de profielpagina van betrokkene. 

Foto’s, logo’s en aanvullende informatieve teksten van de therapeut welke op de openbare pagina 

“Zoek een therapeut” staan gepubliceerd zijn door de betrokkene zelf gepubliceerd. Het betreffende 

lid/therapeut kan dit zelf wijzigen, actualiseren of verwijderen. De NCSV is hier inhoudelijk niet 

verantwoordelijk voor. 

Beeldmateriaal welke door de NCSV wordt geplaatst op de website, in mailingen of anderzijds wordt 

gepubliceerd wordt alleen gepubliceerd als hier toestemming voor is gegeven door de persoon of 

personen welke duidelijk herkenbaar zijn op het beeldmateriaal of waarvan de rechten zijn verkregen 

/ overgedragen of anderzijds toestemming is verleend. 

De NCSV verstuurt in het belang van de leden en diens praktijkvoering een aantal maal per jaar een 

mailing. In deze mailing informeren wij de betrokkene over de ontwikkelingen op het vakgebied en 

verstrekken wij informatie welke tot doel heeft, om in de breedste zin van het woord, een goede en 

professionele praktijkvoering te voeren, te waarborgen en waar mogelijk te verbeteren. De mailing 

wordt niet gebruikt voor commerciële doeleinden. De betrokkene heeft in deze mailing de 

mogelijkheid zich uit te schrijven voor dit soort mailingen.  

De NCSV mag voor (eigen) onderzoek persoonsgegevens of gegevens uit persoonsdossiers gebruiken 

met dien verstande dat resultaten geanonimiseerd dienen te worden en hiermee geen herkenbare 

herleiding naar een persoon kan plaatsvinden. 

De NCSV maakt gebruik van een domeinnaam voor zijn website waarop een SSL certificaat is 

afgegeven. Een SSL certificaat verhoogt de veiligheid van de website.  

De NCSV zal trachten binnen zijn kennis, kunnen, mogelijkheden en naar verhouding er alles aan te 

doen de privacy van diens leden te waarborgen.  

Mocht er onverhoopt een datalek plaatsvinden dan is de NCSV verplicht conform de Algemene 

Verordening Gegevensbescherming (AVG) te handelen en indien noodzakelijk hier melding van te 

maken bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) en bij een dusdanig lek ook de betrokkene hiervan op 

de hoogte te stellen. 

Bij het opmaken van dit privacybeleid is er formeel nog geen maximale bewaartermijn vastgesteld 

voor de persoonsgegevens en dossiers welke zijn aangemaakt. De NCSV volgt de toekomstige 

richtlijnen en wetgeving met betrekking op de maximale bewaartermijn. Totdat er een maximale 

termijn gesteld is bewaart de NCSV persoonsgegevens en dossiers niet langer dan noodzakelijk.  
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De NCSV dient zich aan de AVG te houden, echter indien de wet bepalingen heeft welke superieur 

zijn op de AVG moeten deze wetten worden opgevolgd.  

De NCSV behoudt zich het recht om tussentijds, zonder opgave van reden en vooraf informeren van 

zijn leden, zijn privacybeleid aan te passen. De NCSV dient zich hierbij wel te houden aan de AVG of 

wetgeving die superieur is op de AVG. Het geactualiseerde privacybeleid wordt per ommegaande 

gepubliceerd op de downloadpagina van de bij de NCSV aangesloten leden. 


