
 

 

Privacyverklaring Inner-Zelf  

Ten alle tijden ga ik op een zorgvuldige en vertrouwelijke manier met jouw 
persoonsgegevens om. Uiteraard ook vóór het inzetten van de AVG wet. Hieronder geef ik 
aan welke informatie ik verzamel, met welk doel ik deze informatie verzamel en gebruik, 
waar ik jouw gegevens bewaar en hoe ik deze gegevens beveilig.  

Welke persoonsgegevens worden er verzamelt?  

Voor- en achternaam, email adres, telefoonnummer indien overeengekomen, in sommige 
gevallen geboortedata (betreffend bij de diensten die worden afgenomen), een korte 
samenvatting van jouw consult in een cliënten dossier waarbij het document goed beveiligd 
is. Bij betaling per bank zijn jouw bankgegevens ook bij mij bekend. Al deze gegevens zal ik 
nooit kenbaar maken bij derden of delen met derden.  

Met welk doel verwerk ik jouw persoonsgegevens?  

Persoonsgegevens heb ik nodig om mijn diensten optimaal voor jou in te kunnen zetten, om 
bij een vervolgconsult de status van de vorige keer terug te kunnen zien, zodat we daarop 
voort kunnen borduren, en om contact te onderhouden om jou ook na afloop van een 
consult de zorg te kunnen bieden die je nodig hebt. Een korte verslaglegging van jouw 
consult is noodzakelijk i.v.m. de plicht naar de Wkkgz.  

Hoe worden deze gegevens verzamelt?  

De gegevens leg ik vast in een cliënten dossier. Dit is beveiligd met een code waar alleen ik 
bij kan komen. Mijn computer met persoonsgegevens is beveiligd voor inzage door derden 
of iemand die mijn computer in bezit zou kunnen krijgen. In onze mailwisseling zijn jouw 
naam, emailadres en wat wij in de mail met elkaar bespreken vastgelegd. Ik verwerk alleen 
de gegevens die jij zelf aan mij verstrekt.  
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Hoe hoelang worden je persoonsgegevens bewaard?  

De gegevens binnen het cliënten dossier worden minimaal 7 jaar bewaart volgens de 
wettelijke verplichtingen. Ik bewaar persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de 
doelen te realiseren waarvoor je gegevens verzameld zijn.  

Indien noodzakelijk gebruik ik jouw persoonsgegevens voor het nakomen van een wettelijke 
verplichting.  

Hoe worden je persoonsgegevens beveiligd?  

Alle documenten worden bewaard in een folder welke met, een 128bit encryptie, 
wachtwoord is beveiligd, op een mac-book, welke tevens ook met een wachtwoord is 
beveiligd. De folder wordt alleen geopend wanneer dit nodig is en direct gesloten als ik 
daarin klaar ben. Papierwerk wordt bewaard in een afgesloten archiefkast of vernietigd met 
een papierversnipperaar. 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen  

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren en/of te verwijderen. 
Mits dit niet in strijd is met de wettelijke verplichtingen waaraan ik mij dien te houden i.v.m. 
bewaartermijnen.  

Het je nog vragen? Stel ze gerust.  

Inner-Zelf - Speenkruid 36, 2408 LL, Alphen aan den Rijn - KVK: 67657699  
https://www.inner-zelf.nl - info@inner-zelf.nl - +31 6 4198 5678  

 


