Privacy Statement

Privacy statement van ;
Kim Kromwijk-Lub, Relatietherapeut.
Is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze
privacyverklaring. Relatiepraktijk De Kim is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer
67808948 .
Contactgegevens:
www.relatiepraktijkdekim.nl
Meidenmarkt 2
1601 HL Enkhuizen
Mail: info@relatiepraktijkdekim.nl
0628946500
Deze Privacy Policy legt uit hoe wij gegevens verzamelen, gebruiken, delen en beschermen in relatie
tot onze website www.relatiepraktijkdekim en van onze cliënten en relaties. Verwerking van de
persoonsgegevens gebeurt op een wijze die in overeenstemming is met de Wet Bescherming
Persoonsgegevens. Door het gebruiken van onze Website begrijpt u en gaat u akkoord met het
verzamelen en gebruiken van informatie in overeenstemming met deze Privacy Policy. Onze Privacy
Policy is van toepassing op alle bezoekers, gebruikers en alle anderen die de toegang hebben tot de
Website (“Gebruikers). Tevens is dit beleid van toepassing op het omgaan met de gegevens van onze
cliënten en relaties.
Wat ik voor gegevens verzamel
Als je klant bent van Relatiepraktijk De Kim verzamel ik de volgende klantgegevens die je aan ons
verstrekt:
- Voor- en achternaam
- Geslacht
- Geboortedatum
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Informatie betreffende de opdracht of therapie
Informatie gebruik
Alle informatie die ik verzamel gebruiken ik als doel om:
- Je te kunnen bellen of mailen
- Je te kunnen factureren.
- Je deugdelijk te kunnen adviseren en therapie te kunnen geven.
- Dossier vorming bij te houden.
- Om aan een wettelijke verplichting te voldoen.
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Bewaartermijn
In overeenstemming met de wet bewaart Relatiepraktijk De Kim persoonsgegevens niet langer dan
noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor zij verzameld of verwerkt
worden. Voor zover het verrichte werkzaamheden betreft, worden je persoonsgegevens in het kader
van de fiscale bewaarplicht zeven jaar lang bewaard.
Delen van persoonsgegevens met derden
Verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst
met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Cookies, of vergelijkbare technieken
Ik maak geen gebruik van cookies of vergelijkbare technieken.
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
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 Kim Kromwijk-Lub, Relatietherapeut en
heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij mij een verzoek kan indienen
om de persoonsgegevens die ik van jou beschik 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@relatiepraktijkdekim.nl. Om
er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraag ik 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. Ik reageer zo snel mogelijk,
maar binnen vier weken, op jouw verzoek.
Beveiliging en veiligheid
Relatiepraktijk De Kim heeft maatregelen genomen om jouw gegevens te beveiligen tegen verlies of
tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Je bent te allen tijde verantwoordelijk voor het
beheren van de e-mails tussen jou en Relatiepraktijk De Kim.

