Privacyverklaring:
Sylvia Verduin, Pr. Irenelaan 17, 3925 HG, Scherpenzeel. info@sylviaverduin.nl , tel. 0332589975
Uw privacy wordt gerespecteerd volgens de wet AVG (Algemene Verordening
Gegevensbescherming). Het geeft aan hoe er wordt om gegaan met uw gegevens.
Persoonsgegevens
Uw persoonsgegevens en van uw kind worden verzameld via email, telefoon, post en tijdens uw
bezoek aan de praktijk omdat u gebruik maakt van mijn diensten in mijn praktijk en of cursussen en
omdat u deze gegevens zelf aan mij verstrekt.
Persoonsgegevens die ik verwerk:
Voor- en achternaam, adresgegevens, geboortedatum, geslacht, telefoonnummer en e-mailadres.
Overige gegevens en data ten behoeve van betreffende de behandeling, verslagje van de
behandeling en reacties verkregen door u op behandeling. Deze gegevens worden verzameld om
inzicht te krijgen in het verloop van de behandeling en hoe de behandeling voortgezet dient te
worden. U te bellen of e-mailen indien dit nodig is om mijn dienstverlening uit te kunnen voeren. En
ter verwerking en de betaling van de factuur. Uw persoonsgegevens en eventueel behandel verslag
worden alleen aan derden verstrekt indien dit nodig is en alleen na schriftelijke toestemming van u.
U dient zich er van bewust te zijn dat ik, Sylvia Verduin, niet verantwoordelijk ben voor het privacy
beleid van andere hulpverleners etc.
Uw gegevens worden tot 15 jaar na het laatste contact bewaard en verwijderd volgens de regels van
de AVG wet.
U heeft recht om u persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of eventuele toestemming aan derden
in te trekken. U dient daartoe een verzoek per e-mail in te dienen. Dat u degene bent die Om er
zeker van te zijn dat u degene bent die dit verzoekt, dient u een kopie identiteitsbewijs bij te sluiten.
Ik neem de bescherming van u gegevens serieus en neem passende maatregelen om misbruik,
onbevoegde toegang, ongewenste openbaring en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de
indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik neem dan
contact met mij op via e-mail.
Als u meer informatie wilt ontvangen of vragen hebt over het privacy beleid van Sylvia Verduin, kunt
u mij mailen info@sylviaverduin.nl .

