
 
Privacyverklaring    Ommelseweg 55, 5721WT Asten 

       T:  06-14121716 
      E:  info@hypnosefffect.nl 

       W: www.hypnoseffect.nl                                                                                      
 
AVG wet / Privacyverklaring 
Sinds 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Vanaf 
die datum geldt in de hele Europese Unie dezelfde privacywetgeving. Door deze AVG-wet heeft een 
cliënt meer mogelijkheden om voor zichzelf op te komen bij de verwerking van zijn/haar persoonlijke 
gegevens. De privacy-rechten van de cliënt zijn versterkt en uitgebreid.  
 
HYPNOSEFFECT verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van mijn diensten en/of 
omdat je zelf actief gegevens aan mij verstrekt, bijv via mail of telefonisch. 
 
Welke gegevens worden verwerkt? 
Voor- en achternaam 
Geslacht 
Geboortedatum 
Adresgegevens 
Telefoonnummer en e-mailadres 
Eventuele gezondheidsgegevens via intakeformulier 
Indien van toepassing: aanvullende informatie van behandelaar uit reguliere zorg 
Datum en onderwerp van behandeling en bij jou gebruikte techniek 
 
Waarvoor worden deze gegevens gebruikt?  
Naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres worden gebruikt voor contact over afspraken en de 
eventuele annulering daarvan. Gezondheidsgegevens worden gebruikt om de juiste behandeling te 
kunnen toepassen. Alleen na jouw uitdrukkelijke toestemming deel ik je gegevens met derden, als dit 
nodig zou zijn, bijv. voor overleg met een behandelaar uit de reguliere zorg, zoals huisarts. 
 
Over jouw behandeling noteer ik welke techniek is gebruikt en maak ik eventueel aantekeningen, die 
van belang kunnen zijn voor het verloop van de sessie of voor een eventuele volgende sessie. Al deze 
gegevens worden digitaal verwerkt en bewaard.  
 
Bewaartermijnen: 
Ik verwerk en bewaar je persoonsgegevens tot het moment dat je verzoekt de gegevens te 
vernietigen. Zonder bericht daarover van jou worden gegevens na 20 jaar verwijderd uit het digitale 
bestand en vernietigd. Deze bewaartermijn loopt vanaf de laatste aanpassing van het dossier.  
 
Jouw privacy: 
Ik doe er alles aan om jouw privacy te waarborgen. Dit betekent dat: 
- ik uiterst zorgvuldig omga met persoonlijke en eventuele medische gegevens 
- ik als enige toegang heb tot jouw gegevens 
- jouw digitale persoonlijke gegevens beveiligd zijn met een wachtwoord, waarover alleen ik beschik 
- ik mij gehouden acht aan een geheimhoudingsplicht over jouw persoonlijke gegevens, over de 
  Inhoud van de sessie en de bij jou gebruikte methodiek, ook na beëindiging van het cliënten-contact.  
- eventuele gegevens alleen worden opgevraagd of uitgewisseld met derden (zoals huisarts of  
  specialist), als dit voor jouw behandeling noodzakelijk is en alleen na jouw nadrukkelijke  
  toestemming daarvoor. 
 
Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten 
Je hebt altijd het recht om je persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te laten 
verwijderen. Bij vragen of klachten omtrent de verwerking van je persoonsgegevens kun je contact 
met mij opnemen. Ik ben aangesloten bij het Klachtenportaal Zorg, lidnr. 10987.  
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