
Privacyverklaring 
 
Reden en inhoud van deze verklaring 
Als zelfstandig trainer, docent,  seksuoloog en supervisor NVVS heb ik te maken met het verwerken van 
persoonsgegevens. Hieronder treft u een toelichting aan hoe er door mij met deze gegevens wordt 
omgegaan. Ik houd mij hierbij in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder mijn 
beroepsgeheim en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).  
Dit betekent dat ik: 
 

 Uw persoonsgegevens verwerk in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn 
verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacy 
verklaring; 

 Verwerking van uw persoonsgegevens beperk tot enkel die gegevens welke minimaal 
nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt; 

 Vraag om uw uitdrukkelijke toestemming als ik deze nodig heb voor de verwerking van uw 
persoonsgegevens; 

 Passende technische en organisatorische maatregelen heb genomen zodat de 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. 

 
In de privacyverklaring wordt beschreven welke gegevens over u door mij worden verzameld, waar 
deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens 
eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leg ik aan u uit op welke wijze ik  uw 
gegevens opsla en hoe ik uw gegevens tegen misbruik bescherm. Tot slot wijs ik u op de rechten 
die u hebt met betrekking tot de door u aan mij verstrekte persoonsgegevens. 
 
Als u vragen heeft over deze privacyverklaring kunt u uiteraard contact met mij  opnemen. U vindt 
mijn contactgegevens onderaandeze verklaring. 
 
Voor wie geldt deze verklaring?  
Deze privacyverklaring is van toepassing op (oud) cliënten, supervisanten, opdrachtgevers van, en 
deelnemers aan, onderwijs en training en bezoekers van de website.  
 
Minderjarigen 
Ik verwerk alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien 
daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke 
vertegenwoordiger 
 
Welke gegevens worden er verzameld en waarom?  
Er worden door mij persoonsgegevens verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):  

 Administratieve doeleinden (facturering, boekhouding, schriftelijke correspondentie en e-mail 
en  telefonisch contact i.v.m. opdrachtovereenkomsten en supervisiecontracten en het maken 
van afspraken, die door mij in een papieren agenda worden genoteerd) 

 Procesbewaking, begeleiding en beoordeling van supervisietrajecten (d.m.v. het bijhouden en 
bewaren van aantekeningen, reflectieverslagen en beoordelingsformulieren en het bewaren 
van getekende supervisie verklaringen in het kader van mijn 5-jaarlijkse herregistratie als 
supervisor) 

 Een behandelovereenkomst (en de hieruit voortvloeiende verplichte dossiervorming en 
wettelijke bewaartermijn) 

 
 
 



In het kader van bovenstaande doelstelling(en) kan ik de volgende persoonsgegevens van u vragen: 
• Voornaam, tussenvoegsel en achternaam 
• Telefoonnummer 
• E-mailadres 
• Geslacht 
• Geboortedatum en geboorteplaats 
• Relevante gegevens over uw gezondheid en BSN (alleen in het kader van behandeling) 
 
Hoe en hoelang worden deze gegevens bewaard? 
Uw persoonsgegevens worden door mij digitaal* opgeslagen en (op papier) bewaard in een zorgvuldig 
afgesloten ruimte die alleen voor mij toegankelijk is, ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) 
en voor de volgende periode(n): 

 Papieren dossiers worden gedurende de looptijd van de behandelovereenkomst en daarna 
gedurende de wettelijk verplichte 15 jaar. Als deze  wettelijke bewaartermijn is verlopen en 
u niet langer cliënt van mij bent, wordt het dossier vernietigd.  

 Administratieve persoonsgegevens worden in het kader van de wettelijke bewaarplicht van de 
boekhouding 7 jaar bewaard in papieren ordners en gedeeltelijk digitaal*  

 Formulieren, verklaringen en verslagen in het kader van supervisie worden maximaal 7 jaar 
bewaard in papieren ordners en gedeeltelijk digitaal*. 

 
Ik heb passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te 
beschermen.  
Overleg met verwijzers of andere behandelaars wordt uitsluitend gevoerd na overleg met en 
toestemming van u en voor zover zij gehouden zijn aan geheimhouding van uw gegevens.  Als daar 
aanleiding toe is anonimseer ik uw gegevens of zorg ik voor de encryptie. 
 
Digitale opslag* 
Officiele verslaglegging (anders dan persoonlijke aantekeningen), e-mailcontact en digitale 
administratie en boekhouding vindt plaats op mijn prive computer die alleen door mij gebruikt wordt 
en waarop beveiligingssoftware is geinstalleerd, zoals een virusscanner en firewall. Op alle gebruikte 
digitale systemen wordt een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid gehanteerd. 
Ik heb geen e-maillijsten en verstuur ook geen nieuwsbrieven of mailings.  
De website www.intimiteit.nl dient ter informatie over het huidige aanbod van de praktijk. Er wordt op 
deze website geen gebruik gemaakt van cookies noch van een contactformulier. Een ieder die contact 
wil leggen wordt verwezen naar mijn contactgegevens, zoals tevens vermeld onderaan deze verklaring.  
 
Verstrekking van uw gegevens aan derden 
De door u verstrekte gegevens kunnen aan derde partijen worden verstrekt indien dit noodzakelijk is 
voor uitvoering van de eerder beschreven doelstellingen.  
Voor het verzorgen van de financiele administratie (te weten het opmaken van de jaarrekening) maak 
ik gebruik van een derde partij, waarmee een verwerkersovereenkomst is afgesloten teneinde de 
beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.  
Verder zullen de door u verstrekte gegevens nooit aan andere partijen verstrekt worden, tenzij:  
 
• Op uw eigen schriftelijke en ondertekende verzoek, met een bijgesloten kopie van uw 
legitimatiebewijs; 
 
• Dit wettelijk verplicht en toegestaan is, bijvoorbeeld in het kader van een fiscaal of strafrechtelijk 
onderzoek van overheidswege. Op grond hiervan zou ik in een dergelijk geval door de politie 
gehouden kunnen worden tot het delen van uw gegevens. Daarbij zal ik altijd proberen om uw 
recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren. 
 
 
 
 



Heeft u een klacht? 
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan verzoek ik u vriendelijk 
om hierover direct contact met mij op te nemen. Mochten wij er samen niet uitkomen, wat ik ten 
zeerste zou betreuren, dan bestaat er een klachtenprocedure en kunnen wij een onafhankelijke 
klachtenfunctionaris inschakelen. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit 
Persoonsgegevens, dit is de nationale toezichthoudende autoriteit op het gebied van 
privacybescherming. 
 
Wat zijn uw rechten m.b.t. uw persoonsgegevens en dossier?  
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens en/of uw dossier. Ook 
kunt de door u verstrekte gegevens door mij te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct 
aan een andere partij. Voordat ik een dergelijk verzoek kan inwilligen, ontvang ik graag een schriftelijk 
verzoek plus een kopie van uw legitimatie. Maak in deze kopie uw pasfoto, paspoortnummer en het 
Burgerservicenummer (BSN) zwart, evenals de MRZ (machine readable zone, de strook met nummers 
onderaan het paspoort). Dit ter extra bescherming van uw privacy. U hebt altijd het recht om de 
toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken weer in te trekken.  
 
 
Als u nog vragen heeft neem dan gerust contact met me op. 
 
Marieke Reijmers  
mcreijmers@gmail.com 
06 17618549 
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