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Privacyverklaring Seksuologiepraktijk Wageningen 
 

Deze privacyverklaring is van toepassing op de volgende categorieën natuurlijke personen van wie 

Karin Schuurman, eigenaar van Seksuologiepraktijk Wageningen persoonsgegevens verwerkt: 

(potentiële) cliënten; bezoekers aan de praktijk van Karin Schuurman; deelnemers aan 

bijeenkomsten van Karin Schuurman; alle overige personen die met Karin Schuurman contact 

opnemen of van wie Karin Schuurman persoonsgegevens verwerkt. 

 

Ik hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacyverklaring wil ik 

heldere en transparante informatie geven over hoe ik omga met uw persoonsgegevens en 

instellingsgevens. 

Ik doe er alles aan om uw privacy te waarborgen en ga daarom zorgvuldig om met 

persoonsgegevens. Ik houd mij in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder 

de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit brengt met zich mee dat ik in ieder 

geval: 

• Uw persoonsgegevens verwerk in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn 

verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacyverklaring; 

• Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot de gegevens die minimaal nodig zijn 

voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt; 

• Passende technische en organisatorische maatregelen heb genomen zodat de beveiliging van 

uw persoonsgegevens gewaarborgd is; 

• Geen persoonsgegevens doorgeef aan andere partijen. Als ik denk dat dit nodig is dan zal dit 

alleen gebeuren in overleg en met uw toestemming; 

• Op de hoogte ben van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en 

deze respecteren. 

Als Praktijkeigenaar van Seksuologiepraktijk Wageningen ben ik verantwoordelijk voor de verwerking 

van uw persoonsgegevens.  

 

Verwerking van persoonsgegevens en organisatie gegevens 
Persoonsgegevens van cliënten van Seksuologiepraktijk Wageningen en de gegevens van organisaties 

worden door mij verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en): 

• Voor wat betreft cliënten: 

 Ter informering door een verwijzer bij aanmelding bij mijn praktijk 

 In overleg en met toestemming van u het informeren van de verwijzer (bijv. huisarts) 

 Het afhandelen van betalingen / facturen 

• Voor wat betreft organisaties: 

 Het opstellen van een overeenkomst t.b.v. scholing, advies of onderzoek. 

 Het afhandelen van betalingen / facturen; 

  

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan ik de volgende persoonsgegevens van u vragen: 

• Voornaam; 
• Tussenvoegsel; 
• Achternaam; 
• Geslacht; 
• Telefoonnummer; 
• E-mailadres; 
• Adresgegevens; 
• Beroep; 
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 Huisarts; 

 Verwijzer; 

 Hulpverleningsinstanties; 

 Hulpvraag en gespreksnotities; 
• Opleiding; 
• Geboortedatum; 
 

Bewaartermijn gegevens 
Uw persoonsgegevens worden door mij opgeslagen voor de periode van 3 jaar, en financiële 

administratieve gegevens voor de periode van 7 jaar. Daarna worden de gegevens verwijderd. 

 

Minderjarigen 
Ik verwerk enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien 

daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke 

vertegenwoordiger. 

 

Beveiliging 
Ik doe alles binnen mijn macht om uw persoonsgegevens te beschermen d.m.v. passende technische 

en organisatorische maatregelen.  

 

Rechten omtrent uw gegevens 
U hebt het recht om mij te verzoeken persoonsgegevens in te zien, te rectificeren, te verwijderen, 

over te dragen, de verwerking te beperken en tegen de verwerking bezwaar te maken. Hierover kunt 

u contact met mij opnemen  door een e-mailbericht te sturen naar 

info@seksuologiepraktijkwageningen.nl 

 

Klachten 
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vraag ik u hierover 

direct contact met mij op te nemen. Kom ik er samen met u niet uit dan is 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. 

 

Links naar andere websites 
Op de website van Seksuologiepraktijk Wageningen kunnen links staan naar andere websites waar ik 

geen toezicht op houd. Ik ben dan ook niet aansprakelijk voor de inhoud van deze websites en de 

mogelijke verwerking van persoonsgegevens door deze websites. 

 

Vragen 
Als u naar aanleiding van mijn Privacy Verklaring nog vragen of opmerkingen heeft, neemt u dan 

contact met mij op. 

 

Contactgegevens 
Seksuologiepraktijk Wageningen 

Karin Schuurman 

06 – 175 233 20 

E-mail: info@seksuologiepraktijkwageningen.nl 
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