PRIVACY POLICY. Conchita van Iersel Esche/Praktijk Zaden van Aandacht

Conchita van Iersel Esche/Praktijk Zaden van Aandacht hecht veel waarde aan de
bescherming van uw gegevens. In deze Privacy Policy wil ik heldere en transparante
informatie geven over hoe ik omga met uw persoonsgegevens.
Ik doe er alles aan om uw privacy naar eer en geweten te waarborgen en ga
zorgvuldig om met uw persoonsgegevens.
Conchita van Iersel Esche/Praktijk Zaden van Aandacht houdt zich in alle gevallen
aan de toepasselijke wet- regelgeving waaronder de Algemene Verordening
Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat ik in ieder geval:
-

-

-

uw persoonsgegevens verwerk in overeenstemming met het doel waarvoor
deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in
dit privacy Policy;
uw persoonsgegevens verwerk tot enkel die gegevens welke minimaal nodig
zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
uw uitdrukkelijke toestemming vraag als ik deze nodig heb voor de verwerking
van uw persoonsgegevens.
dat ik passende technische en organisatorische maatregelen heb genomen
en regelmatig zal nemen zodat beveiliging van uw persoonsgegevens
gewaarborgd is;
geen persoonsgegevens doorgeef aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor
uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
op de hoogte ben van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop
wil wijzen en deze respecteer.

Verwerking van persoonsgegevens.
Via het contactformulier op de websites verkrijg ik bepaalde gegevens van u. Deze
persoonsgegevens zijn gegevens die rechtstreeks door u aan mij worden gegeven
ten behoeve van
-administratieve doeleinden
-bereikbaarheid via E-mail of telefoon
-communicatie over een vraag en/of verzoek om informatie
-behandelovereenkomst over deelname aan een training
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Deze gegevens verwerk ik:
-NAW gegevens - roepnaam
-(Zakelijk)Telefoonnummer
-(Zakelijk)E-mailadres
-website
-geslacht
-geboortedatum
-burgerlijke staat
-gegevens over gezondheid
-bankrekeningnummer

Doeleinden en grondslagen van verwerking.
-het beantwoorden van een vraag, een verzoek om informatie
-nieuwsbrief
-deelname aan een training
Uw persoonsgegevens worden door Conchita van Iersel/Praktijk Zaden van
Aandacht ten behoeve van de bovengenoemde verwerking bewaard zodat we
elkaar gemakkelijk kunnen bereiken.
Dit is gedurende de looptijd van de behandelovereenkomst. Voor administratieve
doeleinden 7 jaar. Voor gegevens over uw gezondheid is dat 15 jaar.
Ik bewaar uw gegevens niet langer dan strikt noodzakelijk en wettelijk is toegestaan.

Delen van persoonsgegevens met derden:
De gegevens die u aan mij geeft kan ik aan derde partijen verstrekken indien dit
noodzakelijk is.
Zo maak ik gebruik van een derde partij voor:
-het verzorgen van de internetomgeving van het AVG-programma; de
websitebouwer
-het verzorgen van de (financiële) administratie: accountant
-het verzorgen van nieuwsbrieven en uitnodigingen: de beroepsvereniging, het
netwerk Bewust Eindhoven
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Ook is het met betrekking tot uw gezondheid in een enkel geval soms noodzakelijk
voor mij om te overleggen met bijvoorbeeld uw huisarts of specialist.
Ik zal dan uw gegevens uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering
van de opdracht of overeenkomst of om te kunnen voldoen aan wettelijke
verplichtingen.
Ten behoeve van declaratie delen we ook gegevens met uw zorgverzekeraar,
conform de wettelijke verplichtingen.

Ik geef nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee ik geen
verwerkersovereenkomst heb afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maak ik
hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens
te waarborgen. Verder zal ik de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen
verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Tevens kan ik
persoonsgegevens delen met derden indien u mij hiervoor schriftelijk toestemming
voor geeft.

Beveiliging persoonsgegevens
Ik neem de bescherming van uw persoonsgegevens serieus en neem passende
maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste
openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke
ik van u ontvangen heb. Tevens kunt U bezwaar maken tegen de verwerking van uw
persoonsgegevens (of een deel hiervan) door mij of door één van mijn verwerkers.
Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door mij te laten
overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Ik kan u
vragen om u te legitimeren voordat ik gehoor geef aan voornoemde verzoeken.
Met uw toestemming verwerk ik uw persoonsgegevens. U heeft te allen tijde het
recht deze toestemming in te trekken. Dank dat u mij dit laat weten via het
contactformulier.
Als persoon werkend in mijn Praktijk Zaden van Aandacht ben ik verantwoordelijk
voor de verwerking van uw gegevens.
Ik ben mens en maak mogelijk fouten. Indien u na het doornemen van deze Privacy
Policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met me wenst op te
nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.
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Klachten
Ik doe er alles aan om uw privacy naar eer en geweten te waarborgen. Mocht u
een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vraag ik u
hierover direct contact met me op te nemen. Komen wij er samen niet uit dan vind ik
dit natuurlijk heel erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen via
de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied
van privacybescherming.
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteitpersoonsgegevens/tip-ons

Vragen
Als u naar aanleiding van dit Privacy Statement nog vragen of opmerkingen of
suggesties heeft neem dan contact met me op.

Contactgegevens
Praktijk Zaden van Aandacht - Conchita van Iersel -Esche
Werkadres: Sophia - St. Theresiaplein 7 – 5652 EV Eindhoven
Postadres: het Fort 8 - 5581 AC Waalre
E-mailadres: conchita@zadenvanaandacht.nl
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