Praktijk Seksualiteit en welzijn privacyverklaring AVG
Privacy & Disclaimer
De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is ontworpen om de hele
privacywetgeving in Europa op één lijn te brengenen verfijnt de
transparantievoorschriften voor de manier waarop bedrijven hun gegevensverwerking
beschrijven.
Praktijk Seksualiteit en welzijn (SEW) wil u graag informeren hoe we met uw privacy
omgaan. Naast het feit dat het Beroepsgeheim van toepassing is, houden we ons aan de
Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit betekent dat uw gegevens bij
ons veilig zijn en dat we er zorgvuldig mee omgaan. In deze privacyverklaring leggen we
uit welke gegevens we verzamelen en hoe we deze gebruiken.
Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u
worden opgegeven bij consultatie of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons
worden verstrekt (bijvoorbeeld bij aanmelding via het aanmeldformulier op de website).
Uw gegevens zijn van groot belang om u als klant optimaal van dienst te kunnen zijn.
Met uw gegevens kunnen wij:
✓
✓
✓

u sneller helpen bij het maken, verplaatsen of het annuleren van uw afspraak per
SMS, Whatsapp bericht of telefoon;
digitaal uw factuur mailen, en;
gemakkelijker een nieuwe afspraak maken een tijd na een eerder contact /
consult.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Praktijk Seksualiteit en welzijn verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt
van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons hebt verstrekt. Hieronder
vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken en bewaren:
−
−
−
−
−

Voor- en achternaam.
Adresgegevens.
Telefoonnummer.
E-mailadres.
Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt, bijvoorbeeld tijdens een consult,
in correspondentie en telefonisch.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking
in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door
Praktijk Seksualiteit en welzijn en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat
betekent dat u bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens, waarover wij
van u beschikken, naar u of een ander, een door u genoemde organisatie of persoon, te
sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw
persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de
verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar: info@seksualiteitenwelzijn.nl. Om er
zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van
uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ
(machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort),
paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw
privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek.
Verstrekking aan derden
Wij zullen uw gegevens niet aan derden verstrekken, tenzij dat noodzakelijk is of indien
dit wettelijk verplicht is. Praktijk Seksualiteit en welzijn zal vooraf uw toestemming
vragen via een Toestemmingsformulier bijvoorbeeld voor overleg met een andere
behandelaar.
In geval van een vermoeden van fraude of misbruik van ons aanmeldsysteem, facebook
chat, e-mail of WhatsApp kunnen wij persoonsgegevens aan de bevoegde autoriteiten
overhandigen.
Beveiliging
Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot
persoonsgegevens te voorkomen.
Aanpassen privacy statement
Wij behouden ons het recht voor dit privacy statement aan te passen. Wijzigingen zullen
op deze website worden gepubliceerd.
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