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Wegens de nieuwe privacywet (AVG) in Nederland met ingang van 25 mei 2018, zal toestemming nodig 
zijn om met uw gegevens te mogen werken of in bezit te hebben. Dit is ook van toepassing met 
terugwerkende kracht. Bij ons zijn gegevens van uw kind bekend. Uniek Denken is wettelijk verplicht 
schriftelijk aan u kenbaar te maken hoe wij hiermee omgaan en bewaren. Voor het werken en in bezit 
hebben van uw gegevens dient u toestemming te geven.  
 

 

Doel verwerking van gegevens door Uniek Denken 
U bent met uw kind bij Uniek Denken. Om een goede en passende dienstverlening te 
kunnen verzorgen, is het voor ons noodzakelijk gegevens over uw kind te ontvangen. Dit 
zijn persoonsgegevens, gegevens over het welbevinden en hoe de ontwikkeling bij uw 
kind is verlopen. Tijdens de (intake)sessies kunnen testen afgenomen worden obv 
informatieverwerking, ogen, reflexen, dominantie, rekenen en/of taal. Deze gegevens 
geven ons inzicht op welk gebied er stagnatie wordt ondervonden in het leerproces en 
waar coaching nodig is. Uitwerkingen ontvangt u via de mail. 
 

 
 

Als u het intakeformulier invult (met uw kind) geeft u toestemming dat wij met deze 
gegevens mogen werken. Wij zetten de naam-adres-woonplaats-telefoonnummer en 
geboortedatumgegevens in ons administratiesysteem. Andere gegevens over het 
welbevinden en de doorlopen ontwikkeling van uw kind worden gebruikt voor de 
voorbereiding van sessies en verslaglegging. Deze worden opgeborgen in het dossier.  
 

 We werken met een dossier tbv de voortgang van de ontwikkeling van uw kind. 
Afgenomen testen, verslagen en sessievoortgang zijn hierin opgenomen. Deze wordt in 
een vertrouwelijke en afgesloten omgeving bewaard. 

 

Door ons wordt zorgvuldig en vertrouwelijk met mailadres en gegevens van en over jullie 
omgegaan. Wij bespreken of sturen deze informatie NIET naar derden. Dit loopt alleen 
via u. 
 

 U hebt als ouder het recht om uw gegevens van uw kind in te zien. Bij verandering in de 
gegevens heeft u het recht te wijzigen en aan te passen.  
 

	

Tijdens een sessie geven we in het kort aan wat er is gedaan met evt. aanvullingen voor 
oefeningen thuis. Het origineel geven we mee, een kopie is voor ons dossier. Er worden 
door ons geen opnames of foto’s gemaakt tijdens de sessies. Er is geen bezwaar als u 
als ouder dit zelf wilt doen. 
 

 

Wij voldoen aan beveiligingssystemen om veilig en secuur met jullie gegevens om te 
gaan. Vanuit Uniek Denken wordt alleen informatie verzonden via de mail die voor u als 
ouder of uw kind van belang is. Dus geen reclame- of bulkmail. 
Risico op een datalek of virus is nooit 100% uit te sluiten. Mocht zich zo’n ernstig voorval 
voordoen en het betreft uw gegevens, zal contact met u worden opgenomen en melding 
worden vastgelegd. 
 

 Na het beëindigen van de sessies zijn wij wettelijk verplicht om het dossier 5 jaar te 
bewaren. Hierin worden alleen op hoofdlijnen gegevens en verslagen bewaard. Daarna 
wordt het vernietigd.  
 

Ik heb bovenstaande zaken gelezen, begrepen en geef hierbij mijn akkoord voor mijn 
zoon/dochter …………. 
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