Privacyverklaring
Praktijk van Acker, gevestigd aan Melchiorstraat 40, 1757 PN Oudesluis, is verantwoordelijk voor de
verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Contactgegevens
Anna van Acker
www.praktijkvanacker.nl
info@praktijkvanacker.nl
Melchiorstraat 40, 1757 PN Oudesluis
0641461193
Anna van Acker is de Functionaris Gegevensbescherming van Praktijk van Acker.

Persoonsgegevens die worden verwerkt
Praktijk van Acker verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van mijn diensten en/of
omdat je deze gegevens zelf aan mij verstrekt via de website, e-mail of in persoonlijk contact.
Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die verwerkt worden bij aanmelding via de
website. Deze gegevens worden verzameld om jou te informeren over mijn diensten en de
nieuwsbrief of blog te versturen.
- Voornaam
- Emailadres
Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken bij het afnemen van een
dienst. Deze gegeven worden verzameld om jouw te kunnen helpen.
Voor- en achternaam
- Geslacht
- Geboortedatum
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- Overige persoonsgegevens die je aan mij hebt doorgegeven tijdens het intakegesprek of een
consult.

Met welk doel verwerkt Praktijk van Acker jouw persoonsgegevens
Praktijk van Acker verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of blog.
- Het afhandelen van jouw betaling (indien van toepassing).
- Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
- Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
- Om goederen en diensten bij je af te leveren.
- Voor de opstelling en bijstelling van het Plan van Aanpak welk opgesteld wordt om jou te helpen je
doel te bereiken.

Hoe lang worden deze persoonsgegevens bewaard
Praktijk van Acker bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te
realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Je kunt elk moment aangeven dat je wilt dat je
gegevens worden verwijderd. Dit wordt dan per direct, zonder vraag om toelichting, gedaan.

Delen van persoonsgegevens met derden
Praktijk van Acker 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, die wij gebruiken
Praktijk van Acker gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Voor de
nieuwsbrief kun je zelf doen via de link in de mails. 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 Praktijk van Acker. Wil je van dit recht gebruik maken of heb je
andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecifieerd verzoek naar
info@praktijkvanacker.nl. Praktijk van Acker zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier
weken, op jouw verzoek reageren.

Hoe Praktijk van Acker persoonsgegevens beveiligd
Praktijk van Acker 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@praktijkvanacker.nl.

