De Meidoorn praktijk voor Bewust Zijn
Privacyverklaring
Dit is de privacyverklaring van De Meidoorn praktijk
voor Bewust Zijn. Hierin wordt omschreven hoe er
met jouw persoonlijke gegevens om wordt gegaan
die worden verzameld door De Meidoorn praktijk
voor Bewust Zijn.

Deze versie 01, is laatst aangepast op 13-06-2018

De Meidoorn praktijk voor Bewust Zijn is verantwoordelijk voor de verwerking van
persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Als jij je niet prettig
voelt omtrent het gebruik van jouw gegevens, neem dan gerust contact op.

Contact
+31 (0)6 27453792
info@praktijkdemeidoorn.nl
Axelsestraat 28 4543CJ Zaamslag

Jouw gegevens
De Meidoorn praktijk voor Bewust Zijn verwerkt jouw persoonsgegevens doordat je
gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons
verstrekt. Met deze gegevens werken wij:










Adres
Je naam
E-mailadres
Geboortedatum
Telefoonnummer
Bankrekeningnummer
Gegevens over jouw activiteiten op onze website
Lijst met contactgegevens van de klant via de mailinglijst
Overige gegevens die je actief verstrekt in sessies, email en telefonisch.

Gezondheidsgegevens
De Meidoorn praktijk voor Bewust Zijn verwerkt bijzondere of gevoelige
persoonsgegevens van jou omtrent jouw gezondheid.
De gegevens omtrent jouw gezondheid worden via het intakeformulier en de sessies
verkregen. Het is geheel vrijblijvend of en welke gegevens je over jouw gezondheid
verstrekt via het intakeformulier en tijdens de sessies. Voor onze overeenkomst in het
persoonlijke begeleidingstraject is een goed beeld van jouw fysieke en mentale
gezondheid en voorgeschiedenis echter zeer van belang.

Doel gegevens
De Meidoorn praktijk voor Bewust Zijn verwerkt jouw persoonsgegevens voor de
volgende doelen.






Het afhandelen van jouw betaling
Verzenden van onze nieuwsbrief via Laposta.nl
Je te informeren over wijzigingen van onze diensten
Je te kunnen bellen of e-mailen indien nodig voor onze dienstverlening
Je ontwikkelingen in het coachingstraject vast te leggen zodat de verdere
sessies en behandelingen hierop toegespitst kunnen worden.
 Praktijk de Meidoorn verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe
verplicht zijn, zoals gegevens die nodig zijn voor onze belastingaangifte.
 Google Analytics analyseert je gedrag op de website om de website te
verbeteren en het aanbod van diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.

Opslagperiode
Jouw gegevens worden voor langere tijd bewaard door praktijk de Meidoorn, maar
nooit langer dan nodig is voor het uitvoeren van de afgesproken diensten. Tenzij we
op grond van een wettelijke regeling jouw gegevens langer moeten bewaren, zoals
voor de Belastingdienst. Dit zijn de bewaartermijnen:
Sessieverslagen en intakeformulier
Bij aanvang van een persoonlijk coachingstraject vul jij een intakeformulier in.
Daarnaast wordt tijdens iedere sessie aantekeningen gemaakt. De bewaartermijn van
deze gegevens zijn 2 jaar na de laatste sessie. Indien je binnen twee jaar opnieuw een
begeleidingstraject aangaat kunnen hierdoor doelgerichter werken.
Email correspondentie
Tijdens en rondom het coachingstraject hebben wij email correspondentie over
verschillende zaken, zoals onze afspraken en betaling. De bewaartermijn van deze
gegevens zijn 2 jaar na laatste sessie. Daarna worden de e-mails gewist.
De Nieuwsbrief
Jouw e-mailadres en voornaam worden opgeslagen in laposta.nl. De opslag van jouw
gegevens is voor onbepaalde tijd. Jij kan je namelijk uitschrijven wanneer je wilt via
de link onderaan de nieuwsbrief of door te mailen naar info@praktijkdemeidoorn.nl.
Google Analytics
De gegevens die Analytics in de website verzameld zijn anoniem, dus niet verbonden
aan jouw naam, bedrijf of e-mailadres. Deze gegevens worden voor onbepaalde tijd
bewaard binnen Google Analytics.

Delen van gegevens
De Meidoorn praktijk voor Bewust Zijn verkoopt jouw gegevens niet aan derden en
zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze
overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met
bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een
bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en
vertrouwelijkheid van jouw gegevens.
Deze bedrijven zijn Doelbewust online marketing B.V. deze partij is de website host
en Laposta.nl, het programma dat gebruikt wordt voor de Nieuwsbrief. De Meidoorn
praktijk voor Bewust Zijn blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies
De Meidoorn praktijk voor Bewust Zijn gebruikt geen cookies op de website:
https://www.praktijkdemeidoorn.nl.

Jouw rechten
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de
gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van
jouw persoonsgegevens door De Meidoorn praktijk voor Bewust Zijn en heb je het
recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan
indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een
computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.
Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je
persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de
verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@praktijkdemeidoorn.nl. Om
er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een
kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je
pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het
paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter
bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken,
op jouw verzoek. De Meidoorn praktijk voor Bewust Zijn wil je er tevens op wijzen dat
je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder,
de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteitpersoonsgegevens/tip-ons

Beveiligen van je gegevens
Praktijk de Meidoorn neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt
passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste
openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
Fysieke kopieën van jouw persoonsgegevens worden enkel gebruikt om na te kunnen
slaan tijdens de sessies. Bij afronding van het coachingstraject worden fysieke
kopieën vernietigd en worden de gegevens opgeslagen in een omgeving die door
wachtwoord en AES256- encryptie zijn beveiligd. De apparaten die jouw gegevens
openen zijn elk zelf ook vergrendeld met een wachtwoord. Daarnaast wordt jouw
bezoek aan onze website beveiligd door een SSL- certificaat. Dit betekent dat jouw
verbinding met de website van praktijk de Meidoorn privé is. Je herkent deze
beveiliging aan het groene slotje voor de URL.
Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er
aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@praktijkdemeidoorn.nl.

