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PRIVACYVERKLARING PRAKTIJK ANKER 

Praktijk anker verwerkt privacygevoelige gegevens, ook wel persoonsgegevens. Ik vind een 

zorgvuldige omgang met persoonsgegevens belangrijk. Uw persoonsgegevens worden 

daarom zorgvuldig en vertrouwelijk verwerkt en beveiligd. Bij verwerking van 

persoonsgegevens houd ik mij aan de eisen die de privacywet (AVG) stelt. Dat betekent onder 

meer dat ik: 

 

o duidelijk vermeld voor welk doel ik persoonsgegevens verwerk; dit doe ik onder meer 

via deze privacyverklaring, 

o het verzamelen en gebruik van persoonsgegevens beperk tot alleen die gegevens die 

strikt nodig zijn voor de vastgestelde doeleinden, 

o de eigenaar van de gegevens vooraf vraag om uitdrukkelijke toestemming om zijn of 

haar persoonsgegevens te mogen verwerken in gevallen waarin toestemming is vereist, 

o uw recht respecteer om persoonsgegevens op aanvraag ter inzage te bieden, te 

corrigeren of te verwijderen, voor zover dit mogelijk en toelaatbaar is in verband met 

enige wettelijke verplichting. 

 

In deze privacyverklaring leg ik uit welke persoonsgegevens ik verzamelen en gebruik en met 

welk doel. Ik raad u aan deze verklaring zorgvuldig te lezen. 

 

GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS 

Bij ons eerste contact worden een aantal persoonsgegevens van u gevraagd. Deze zijn 

noodzakelijk voor de dossiervorming, communicatie en facturatie. Dit zijn: 

  

o Naamgegevens. 

o Geslacht. 

o Telefoonnummer. 

o Email adres. 

o Facturatie-adres. 

 

BIJZONDERE PERSOONSGEGEVENS 

Tijdens de sessies kunnen bijzondere persoonsgegevens worden vastgelegd. Deze gegevens 

maken in de meeste gevallen deel uit van de gespreksverslagen die worden vastgelegd tijdens 

de sessies. Ik ben verplicht om deze gespreksverslagen uit werken en digitaal op te slaan. Deze 

digitale verslagen zijn versleuteld en beveiligd om inzage door derden te vermijden. 

 

BEWAARTERMIJNEN 

Uw gegevens worden maximaal 15 jaar bewaard na de laatste sessie.  
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VERSTREKKING AAN DERDEN 

Ik zal de door u verstrekte gegevens niet aan derden verstrekken indien u hiervoor geen 

toestemming heeft gegeven, tenzij dit wettelijk verplicht of toegestaan is. Zo is het 

bijvoorbeeld mogelijk dat de politie in het kader van fraudeonderzoek gegevens bij ons 

opvraagt. In dat geval zijn wij wettelijk verplicht deze gegevens af te geven. 

 

BEVEILIGING PERSOONSGEGEVENS 

Ik hecht grote waarde aan de beveiliging van persoonsgegevens. Ik ben bovendien op grond 

van de wet verplicht om te zorgen voor een deugdelijke beveiliging van uw persoonsgegevens. 

Om die reden hebben ik – onder meer en waar passend – de volgende passende technische 

en organisatorische maatregelen getroffen ter bescherming van uw persoonsgegevens: 

 

o Persoonsgegevens worden waar nodig anoniem gemaakt en datadragers versleuteld. 

o Hantering van een goed wachtwoordenbeleid. 

o Persoonsgegevens worden opgeslagen lokaal.  

o Verwerking van persoonsgegevens is uitsluitend voorbehouden aan geautoriseerde 

gebruikers, waaronder mijn administrateur en ikzelf. 

o Het is mogelijk om te allen tijde de vertrouwelijkheid, integriteit, beschikbaarheid en 

veerkracht van de verwerkingssystemen en diensten te garanderen. 

o Het inrichten van een procedure voor het op gezette tijdstippen testen, beoordelen en 

evalueren van de doeltreffendheid van de getroffen beveiligingsmaatregelen. 

o Het is mogelijk om bij een fysiek of technisch incident de beschikbaarheid van en de 

toegang tot de persoonsgegevens tijdig te herstellen. 

 

WIJZIGINGEN IN DEZE PRIVACYVERKLARING 

Het is mogelijk dat deze privacyverklaring wijzigt. Wijzigingen zullen op onze website worden 

gepubliceerd. Het is daarom aan te raden om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, 

zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent. 

 

INZAGE EN WIJZIGEN VAN UW GEGEVENS 

U kunt bij mij terecht indien u inzage wenst in de gegevens die ik van u heb geregistreerd en 

voor het verwijderen of eventuele correcties indien deze gegevens foutief of onvolledig zijn. 

E.e.a. voor zover dit niet conflicteert met enige andere verplichting. 

 

Heeft u vragen over het privacybeleid van praktijk anker, dan kunt u per E-mail contact 

opnemen via ankdekok@gmail.com. 

 

Praktijk anker 

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 26 mei 2018. 


