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Met dit formulier kunt u aangeven van welke rechten u gebruik wenst te maken. 
We vragen u onderstaande zo volledig mogelijk te beantwoorden. U kunt het formulier mailen naar 
het mailadres van de praktijk, f.stempher@charoela.nl of persoonlijk afgeven aan de praktijkhouder 
mw. F. Stempher. 

 
Ingevuld door   : 
Datum    : 
 
GEGEVENS CLIËNT 
Naam (van het kind)  : 
Geboortedatum  :      Geslacht:   M / V* 
Nationaliteit   : 
Geboorteland   :      Adoptie: ja/nee 
BSN    : 
 
Naam ouders/verzorgers/(gezins)voogd* : 
Adres    :  
Postcode   :     Woonplaats: 
Telefoon   : privé     06 –  
Mailadres   :       
*aangeven/omcirkelen wat van toepassing is 
 
Uw rechten als betrokkene: 
U heeft de volgende rechten: 

1: Het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden;  
Deze staan vermeld in de privacyverklaring van de praktijk; 
Op het aanmeldingsformulier staan alle NAW gegevens, contactgegevens en 
Burgerservicenummer, aangevuld met een door u ingevulde vragenlijst voor 
behandelinhoudelijke items; 

2: Het recht op inzage van uw gegevens, en of die van uw kind; 
In aanwezigheid van de praktijkhouder kunnen persoonsgegevens worden ingezien op de 
praktijk. De aanwezigheid van de praktijkhouder dient voor de bescherming van 
persoonsgegevens van andere cliënten; 
Dit geldt niet voor persoonsgegevens die de privacy van een ander zouden kunnen 
schaden; 

3: Het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn;  
Het recht om (gedeeltelijke) vernietiging van u of van uw kind medische gegevens te 
vragen. Hieraan kan alleen tegemoet worden gekomen als het bewaren van de gegevens 
voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens op grond van een 
wettelijke regeling niet bewaard moeten blijven. De wettelijke bewaartermijn van 
medische gegevens is 15 jaar. 
Het recht op het toevoegen van een eigen verklaring (van medische aard) aan uw 
dossier; 

4: Het recht op dataportabiliteit (het overdragen van persoonsgegevens); 
U heeft het recht op dataportabiliteit. Op verzoek worden de persoonsgegevens van u, 
uw kind, verstrekt in een vorm die het makkelijk maakt om deze gegevens te 
hergebruiken en door te geven aan een andere organisatie. 



ALGEMENE VERORDENING GEGEVENSBESCHERMING 
Aanvraagformulier voor gebruik maken van privacyrechten door 
cliënten 

© Psychologenpraktijk Charoëla 
2 

Dit recht is van toepassing op een deel van de gegevens in medische 
dossiers: de persoonsgegevens die u, uw kind zelf actief en bewust 
heeft verstrekt en de gegevens die u, uw kind indirect heeft 
verstrekt door het gebruik van een meetinstrument, vragenlijst of die voortkomen uit 
observatie. 
Het recht op dataportibiliteit geldt dus niet voor gegevens die niet direct of indirect heeft 
aangeleverd. Denk hierbij bijvoorbeeld aan conclusies, diagnoses, vermoedens of 
behandelplannen die de zorgverlener op basis van de door de cliënt verstrekte gegevens 
vaststelt. 
Wanneer het dossier persoonlijk wordt opgehaald dan wordt uitgegaan van ingevulde 
gegevens, indien een gemachtigde het dossier komt ophalen dan moet dit uit een 
schriftelijk – ondertekende – machtiging blijken. 

 

 
In zorgvuldig overleg met u, binnen het kader van de AVG, kunt u hieronder 
aangeven van welk(e) recht(en) u gebruik wilt maken: 
 
Ik wil graag gebruik maken van 1 of meerdere rechten zoals hierboven 
beschreven: 
 
Nr: 1, 2, 3, 4. 
(graag omcirkelen wat van toepassing is) 
 

Wat is/zijn de reden(en) waarom u gebruik maakt van dit/deze recht(en)? 
(U vult hier een korte omschrijving / motivatie in) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Handtekening: 
 
Ouders  kind (12 – 16)  adolescent (16 – 18)   Volwassene (18+) 
 
---------------------- ----------------------- ------------------------------ --------------------------- 
 
---------------------- 
 
 
De praktijkhouder neemt z.s.m. contact op om te komen tot afspraken en afronding. 


