PRIVACYVERKLARING
Sylvia van der Laan

Vertrouwelijkheid
Privacygevoelige informatie wordt te allen tijde vertrouwelijk en in overeenstemming met de
Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) verwerkt.

Functionaris gegevensbescherming
Als praktijkhouder en functionaris gegevensbescherming ben ik, Sylvia van der Laan, gevestigd aan
Bischopsbergweg 21, 7974 HC Havelterberg, ingeschreven onder KvK-nummer 63791420,
verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze
privacyverklaring.
Contactgegevens
Sylvia van der Laan
Bisschopsbergweg 21, 7974 HC Havelterberg
06-44 35 57 80 | sylviavanderlaan@icloud.com | www.sylviavanderlaan.nl

AVG privacy
Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik als therapeut een aantal persoonsgegevens
van u vastleg. De persoonsgegevens die ik gebruik zijn:
Voor en achternaam | geslacht | geboortedatum | adresgegevens | telefoonnummer | e-mailadres.
Daarnaast registreer ik de behandeldatum en maak ik na elke sessies voor mijzelf (uitsluitend op
papier) enkele aantekeningen over de voortgang van het behandelproces. Uw persoonsgegevens
worden, met uitzondering van uw naam op de factuur, dus niet digitaal opgeslagen.

Bewaartermijn en inzage
Ik bewaar uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is. Ik hanteer een bewaartermijn
van maximaal 1 jaar na afsluiting van de behandeling.
Ik ga zorgvuldig om met uw persoonlijke gegevens en zorg ervoor dat anderen geen toegang tot uw
gegevens hebben. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).
Uw naam word gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik een factuur kan opstellen. Naast
dat deze voor mij toegankelijk is, is deze ook zichtbaar voor mijn belastingconsulent.
Persoonsgegevens die zijn verwerkt op de factuur, zijn niet verwijderbaar of wijzigbaar. Ik ben
wettelijk verplichting deze facturen 7 jaar te bewaren.
Alle overige persoonsgegevens worden enkel op schrift geregistreerd. U hebt het recht om uw
persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Indien u hier gebruik van wilt maken,
kunt u dit in persoon aan mij kenbaar maken.
Cookies
Via de website sylviavanderlaan.nl worden geen cookies geplaatst of persoonsgegevens opgeslagen.
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