De Beroepsvereniging voor Kinesiologie (BvK) en uw privacy
Algemeen
De BvK verwerkt een aantal persoonsgegevens. Dat doet zij ten behoeve van het goed
functioneren als vereniging, ten behoeve van de bewaking van de vakkwaliteit van haar leden en
ten behoeve van de behartiging van de belangen van haar leden. De BvK doet dit binnen de
wettelijke kaders en overeenkomstig de eisen van de AVG.
In dit document geeft zij een overzicht van de soorten gegevens en de redenen waarom deze
worden verwerkt.
De BvK doet haar best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat zij:
 zorgvuldig omgaat met uw persoonlijke gegevens en deze niet verder verwerkt dan
noodzakelijk;
 er voor zorgt dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens;
De BvK heeft geen functionaris gegevensbescherming, maar helpt u graag met uw vragen.
Hiervoor kunt u contact opnemen met het secretariaat.

Ten behoeve van het functioneren van de vereniging

Indien u contact opneemt met de BvK worden de door u daarbij verstrekte persoonsgegevens
vastgelegd.
Gaat het daarbij om verzoeken om informatie, dan worden de persoonsgegevens bewaard voor
zover dat van belang is voor de behandeling van uw verzoek, maar in ieder geval niet langer dan
tot één jaar na uw verzoek.
Gaat het om gegevens die van belang zijn voor de BvK als vereniging, dan gaan deze gegevens
behoren tot de administratie en blijven zij bewaard gedurende de wettelijke termijn van zeven
jaar.

Ten behoeve van de behandeling van klachten
In het kader van de behandeling van een klacht wordt door of namens de BvK een aantal
gegevens verwerkt. Dat zijn in de regel bijzondere persoonsgegevens als het gaat om gegevens
van cliënten/patiënten. De verwerking van die gegevens is gebonden aan zwaardere eisen.
Verwerking van deze gegevens is noodzakelijk om een klacht te kunnen behandelen en om
uitvoering te geven aan de noodzakelijke kwaliteitsbewaking die door de WKKGZ verplicht is
gesteld.
Door de klachtenfunctionaris of de klachtcommissie worden de volgende gegevens verwerkt:
 Naam en adres van de klager
 Contactgegevens van de klager, telefoon en mailadres
 De mail of de brief waarin de klacht is verwoord
 Gespreksverslagen tussen commissie en klager
 Naam en adres van de therapeut
 Contactgegevens van de therapeut
 Gespreksverslagen tussen commissie en therapeut
 De reactie namens de commissie op de klacht
Deze gegevens worden door de klachtenfunctionaris verzameld en gearchiveerd.
Deze gegevens worden na definitieve afhandeling van de klacht nog één jaar bewaard.
Aan derden, zoals het bestuur van de BvK, de ALV of koepels zoals de RBCZ of NIBIG wordt
alleen een niet op personen herleidbare casus gepresenteerd. Alleen in geval van een wettelijke
of tuchtrechtelijke verplichting kunnen de gegevens integraal worden verstrekt.
In gevallen waarin de klacht leidt tot tuchtrechtelijke maatregelen tegen de therapeut en in de
gevallen waarin sprake is van gerechtelijke procedures, worden de gegevens bewaard tot één
jaar na afloop van de desbetreffende procedure.

Uw rechten
Onder de AVG heeft iedereen van wie persoonsgegevens worden vastgelegd een aantal rechten.
De BvK doet haar uiterste best om hier zo goed mogelijk aan te voldoen.
Heeft u tips of opmerkingen? Laat het ons dan via het secretariaat weten!
Bent u van oordeel dat de BvK niet handelt in overeenstemming met de privacywetgeving en
komt u er met de BvK niet uit? Dan heeft u de mogelijkheid een klacht in te dienen bij de
Autoriteit Persoonsgegevens.

