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PRIVACY POLICY
Praktijk M. Waaijer hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In
deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan
met persoonsgegevens.
Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met
persoonsgegevens. Praktijk M. Waaijer houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke weten regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met
zich mee dat zij in ieder geval:
• Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze
zijn verstrekt. Deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy
policy.
• Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke
minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
• Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de
verwerking van uw persoonsgegevens.
• Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de
beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is.
• Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor de
uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.
• Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen
attenderen en deze respecteren.
• Als Praktijk M. Waaijer zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw
persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy Policy, of in
algemene zin vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen dan kan
dit via de contactgegevens onderaan dit document.
De website van Praktijk M. Waaijer registreert het volgende:
• Via de website https//www.waaijerpsychologie.nl worden er geen persoonsgegevens
gevraagd.
• Om bezoekersaantallen geanonimiseerd te kunnen volgen wordt Google Analytics
ingezet. Hierbij worden er 3 cookies gebruikt, een “_ga” cookie, een “_gid” cookie en
een “_gat” cookie. Dit zijn zogenaamde prestatiecookies en deze cookies verzamelen
anoniem informatie over de bezochte pagina’s. Om bezoekers te kunnen
onderscheiden worden de “_ga” en “_gid” cookies gebruikt. Om verwerksnelheden te
kunnen vertragen wordt het “_gat” cookie gebruikt.
Na een bezoek aan https//www.waaijerpsychologie.nl worden deze cookies
respectievelijk 2 jaar, 24 uur en een minuut bewaard op uw apparaat, tenzij u cookies
verwijdert uit de browser. Advies is om regelmatig cookies te verwijderen uit de
browser.
• https//www.waaijerpsychologie.nl is technisch opgebouwd in Word Press. Daarbij is
gebruik nodig van een thema en hiervoor wordt gebruikt gemaakt van Pinboard.
Beide partijen leveren software en er wordt geen (gebruikers)data met hen gedeeld.
• https//www.waaijerpsychologie.nl wordt gehost door provider Yourhosting.
• https//www.waaijerpsychologie.nl is beveiligd met een SSL-certificaat en elke
individuele pagina is gecontroleerd. Google Chrome geeft aan dat ze allemaal veilig
zijn.
VERSTREKKING AAN DERDEN:
De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit
noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Aangezien Praktijk
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M. Waaijer een solopraktijk is, verzorgt mevrouw M. Waaijer zelf de financiële administratie
en is hierbij geen derde partij betrokken.
Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee geen verwerkersovereenkomst is afgesloten. De partijen waarmee we een verwerkersovereenkomst hebben
afgesloten zijn: huisartsen, administratiesysteem Intramed, E-health via Therapieland. Met
deze partijen (verwerkers) maken we hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging
van uw persoonsgegevens te waarborgen.
Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij
dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader
van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij
medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Mocht zoiets
voorvallen dan informeer ik u hierover.
Tevens kunnen wij persoonsgegeven delen met derden indien u ons hier schriftelijk
toestemming voor geeft. Als een bedrijfsarts mij om gegevens c.q. informatie vraagt kan ik
hierop alleen reageren als u de brief met de daarin gestelde vragen aan mij zelf schriftelijk
met een akkoord heeft ondertekend.
MINDERJARIGEN:
Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan
16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door beide ouders, verzorger of
wettelijke vertegenwoordiger.
BEWAARTERMIJN:
Praktijk M. Waaijer bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel
waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. Momenteel, mei 2018, is
de wettelijke bewaartermijn 15 jaar.
BEVEILIGING:
We hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om
persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking.
Zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:
• alle personen die namens Praktijk M. Waaijer van uw gegevens kennis kunnen
nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan. In de praktijk ben ik als
praktijkhouder van een solo-praktijk de enige persoon die zicht heeft op de gegevens.
• ik hanteer een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al mijn systemen.
• ik pseudonimiseer en zorg voor encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding
toe is.
• Mijn administratiesysteem, Intramed, maakt back-ups van de persoonsgegevens om
deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten.
• Ik test en evalueer regelmatig mijn maatregelen ter beveiliging.
• ik ben mij bewust van het belang van de bescherming van persoonsgegevens.
RECHTEN OMTRENT UW GEGEVENS:
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van u
ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw
persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook
heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of
in opdracht van u direct aan een andere partij.
Voor deze opties heb ik wel een schriftelijk akkoordverklaring met betrekking tot
gegevensoverdracht van u nodig. Daarnaast kan ik u vragen om u te legitimeren voordat ik
gehoor kan geven aan voorgenoemde verzoeken.
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Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming
hiertoe, dan heeft u altijd het recht om deze toestemming in te trekken.
KLACHTEN:
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u
hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden
wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit
Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van
privacybescherming.
VRAGEN:
Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft, neem
dan contact met ons op.
CONTACTGEGEVENS:
Praktijk M. Waaijer
Poolseweg 94
4818 CD Breda.
info@waaijerpsychologie.nl
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