Privacyverklaring
Persoonsgegevens die worden verwerkt
Marijke Altink verwerkt persoonsgegevens over jou en/of je kind doordat je gebruik maakt
van mijn diensten en/of omdat je deze zelf aan mij verstrekt. Hieronder vind je een overzicht
van de persoonsgegevens die worden verwerkt:
- Voor- en achternaam van jou, je kind en alle gezaghebbenden
- Adresgegevens
- Geboortedatum
- Geslacht
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Bankrekeningnummer
- Gegevens over jouw activiteiten op onze website
Bijzondere of gevoelige persoonsgegevens
Marijke Altink verwerkt gegevens die nodig zijn voor de behandeling van jou of je kind. Dit
omvat ook gevoelige of bijzondere persoonsgegevens zoals gezondheidsgegevens. Voor het
verwerken van deze persoonsgegevens vraag ik om je toestemming door middel van een
toestemmingsformulier.
Voor de verwerking van persoonsgegevens van personen jonger dan 16 jaar vraag ik om
toestemming van beide gezaghebbenden.
Waarom worden deze gegevens verwerkt?
Marijke Altink verwerkt de persoonsgegevens van jou en/of je kind voor de volgende doelen:
- Voor verzending en adressering van de anamneselijst, verslagen en facturen.
- De antwoorden van de anamneselijst worden gebruikt ter voorbereiding op het onderzoek
en het begeleidingstraject.
- Om jou en/of je kind zo goed mogelijk te kunnen begeleiden.
- Om je te kunnen bellen wanneer dit nodig is.
- Het afhandelen van je betaling via MolliePayments wanneer je een cursus, workshop of
lezing bij mij volgt. Je rekeningnummer is dan voor mij inzichtelijk, maar gebruik ik verder
niet!
- Website: mijn website slaat gegevens van jou als bezoeker automatisch op. Ik kan hier uit
afleiden welke pagina’s veel worden bezocht. Deze informatie wordt niet voor commerciële
doeleinden gebruikt.
Het verstrekken van gegevens aan derden
Alle informatie die tijdens de anamnese, onderzoek en het begeleidingstraject wordt
besproken, wordt vertrouwelijk behandeld. Marijke Altink is verplicht tot geheimhouding
tegenover derden. Voor het verstrekken van gegevens aan derden is jouw toestemming
nodig. Hiervoor onderteken je een toestemmingsverklaring voorafgaand aan het
begeleidingstraject. Marijke Altink zal nooit zonder jouw toestemming gegevens verstrekken
aan derden. Wanneer het nodig is voor het goed uitvoeren van de begeleiding, of om te
voldoen aan een wettelijke plicht, zal Marijke Altink je van tevoren op de hoogte stellen.

Het bewaren van gegevens
Marijke Altink bewaart niet langer dan strikt noodzakelijk de persoonlijke gegevens die nodig
zijn voor het uitvoeren van de begeleiding. Je e-mailadres bewaar en gebruik ik alleen
wanneer je hebt aangegeven daarmee akkoord te gaan in de toestemmingsverklaring die je
voorafgaand aan het begeleidingstraject hebt ontvangen en getekend. Je ontvangt
regelmatig praktijkinformatie of aankondigingen voor workshops, cursussen of lezingen.
Voor medische gegevens geldt een bewaartermijn van 15 jaar. Voor de belastinggegevens
geldt een bewaartermijn van 7 jaar. Marijke Altink houdt zich aan deze wettelijke
bewaartermijnen.
Social Media
Je ontvangt voorafgaand aan het begeleidingstraject een toestemmingsformulier over het
gebruik van voorbeelden, foto’s, filmpjes en uitspraken tijdens het begeleidingstraject, ten
behoeve van de social media kanalen van de praktijk (facebook en instagram).
Gebruik van cookies
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 Marijke
Altink en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij mij een
verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken 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@marijkealtink.nl.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij 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.
Marijke Altink reageert zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .
Het recht om een klacht in te dienen
Je hebt de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de
Autoriteit Persoonsgegevens.
Bescherming gegevens
Marijke Altink neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende
maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en
ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed
beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op
via info@marijkealtink.nl

Contact opnemen
Je kunt Marijke Altink als volgt bereiken:
Praktijkadres: Ietje Kooistraweg 25
Postcode en plaats: 7311 GZ Apeldoorn
Telefoonnummer: 06-53451432
E-mailadres: info@marijkealtink.nl
Kamer van Koophandel: 67731740

