
Privacyverklaring Alice van Engelen

Persoonsgegevens die ik verwerk
Alice van Engelen verwerkt persoonsgegevens over jou doordat je gebruik maakt van mijn diensten 
en/of omdat je deze zelf aan mij verstrekt. Hieronder vindt je een overzicht van de
persoonsgegevens die ik verwerk:

• Voor- en achternaam
• Adresgegevens
• Geboortedatum
• Geslacht
• Telefoonnummer
• E-mailadres
• Bankrekeningnummer

Deze gegevens geef je zelf door via de online betaling of het online maken van een afspraak.

Waarom ik gegevens nodig heb
Alice van Engelen verwerkt je persoonsgegevens voor de volgende doelen:

• Je te kunnen bellen als dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
• Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
• Afspraken te bevestigen of annuleren
• Het afhandelen van je betaling
• Het aanmaken van een account bij Pluform
• Een behandelplan opstellen en een goed behandeltraject mogelijk maken, waarbij

zorgvuldig omgegaan wordt met je gegevens.

Hoe lang ik gegevens bewaar
Alice van Engelen bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te 
realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.
Ik hanteer de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

• Papieren en/of digitale facturen met persoonsgegevens (zoals NAWgegevens) bewaar ik 7 
jaar

• Omdat het wettelijk verplicht is bewaar ik het coachingstraject 15 jaar.

Delen met anderen
Alice van Engelen deelt je gegevens niet met derden zonder je toestemming en zal deze alleen 
verstrekken als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te
voldoen aan een wettelijke verplichting. Er zijn geen bedrijven die in opdracht van mij
gegevens verwerken.

Geautomatiseerde besluitvorming:
Alice van Engelen neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die
(aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden 
genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

Alice van Engelen gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:
Om jouw privacy te waarborgen, werk ik in de beveiligde omgeving van Pluform en MijnDiAd. 
Meer lezen over hoe Pluform en MijnDiAd omgaat met privacy en beveiliging kun je hier: 
https://secure.pluform.com/nl/avg-documentatie
https://www.mijndiad.nl/over-mijndiad/beveiliging-en-privacy/

In kaart brengen websitebezoek

https://secure.pluform.com/nl/avg-documentatie
https://www.mijndiad.nl/over-mijndiad/beveiliging-en-privacy/


Alice van Engelen gebruikt analytische en tracking cookies. Dit doe ik, zodat ik inzichten kan 
krijgen of een bepaalde aanbieding tot meer websitebezoeken leidt en om de website goed
te laten functioneren. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan
deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Je
kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies
meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de
instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt
een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@alicevanengelen.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, heb ik een kopie van je 
identiteitsbewijs bij 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. Alice van Engelen zal zo 
snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

Beveiliging
Alice van Engelen neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt maatregelen om 
misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en
ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Zo zijn bewaar ik alle vragenlijsten digitaal
en zijn deze beveiligd met een wachtwoord. De papieren aantekeningen die ik maak,
worden direct na de behandeling vernietigd. Als je de indruk hebt dat je gegevens niet goed
beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via
info@  alicevanengelen  .nl  

Contactgegevens
Wanneer je contact wilt opnemen met Alice van Engelen kun je mij als volgt bereiken:

Alice van Engelen
06-82780451
info@alicevanengelen.nl
Bezoekadres praktijk
Boven Westerdiep 170
9641 LM Veendam
KvK: 64001296
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