
Contactformulier

PRIVACY VERKLARING

Beste bezoeker van mijn website,

Je bezoekt mijn website voor informatie of contact. Daarbij laat je online sporen achter.Als zelfstandig gevestigd 
psycholoog ben ik verplicht je te informeren over mijn omgang met je persoonsgegevens. Dat staat verwoord in deze 
verklaring. Deze informatie dient beknopt, transparant, begrijpelijk en gemakkelijk toegankelijk te zijn.

Psycholoog | Trainer | Coach
Margreet Smilde

Zoek je contact of stel je een vraag via het contactformulier dan gebruik ik je gegevens uitsluitend om contact met je op 
te nemen om je van dienst te zijn met je vraag.

Mocht je er aanleiding toe zien, dan kun je bezwaar maken tegen de verwerking van 
persoonsgegevens en/of een klacht indienen bij mijn beroepsvereniging het Neder-
lands Instituut van Psychologen.

Vriendelijke groet,

Margreet Smilde

Coaching
Kom je bij mij in coaching dan sla ik je contactgegevens op een beveiligde server op in een databestand. Zo kan ik 
contact met je opnemen voor het maken van afspraken. De doelen van de coaching noteer ik op het intakeformulier en 
een kort verslag van het intakegesprek hoort bij onze coachingsovereenkomst.
Als ik een offerte moet maken voor de opdrachtgever, vermeld ik daarin alleen de doelen van de coaching als jij daar je 
goedkeuring aan hebt gegeven.
Dossiers bewaar ik in een archiefkast in een afgesloten ruimte. Uiterlijk drie jaar na afloop van jouw coaching vernietig 
ik het dossier. Tot die tijd bewaar ik het voor het geval je in een later stadium nog eens opnieuw gesprekken wilt voeren. 
Als je wilt dat het dossier eerder wordt vernietigd, kun je dat laten weten en dan zal dat direct gebeuren..

Aanmelding training, workshop, lezing
Kom je bij mij in coaching dan sla ik je contactgegevens op een beveiligde server op in een databestand. Zo kan ik 
contact met je opnemen voor het maken van afspraken. De doelen van de coaching noteer ik op het intakeformulier en 
een kort verslag van het intakegesprek hoort bij onze coachingsovereenkomst.
Als ik een offerte moet maken voor de opdrachtgever, vermeld ik daarin alleen de doelen van de coaching als jij daar je 
goedkeuring aan hebt gegeven.
Dossiers bewaar ik in een archiefkast in een afgesloten ruimte. Uiterlijk drie jaar na afloop van jouw coaching vernietig 
ik het dossier. Tot die tijd bewaar ik het voor het geval je in een later stadium nog eens opnieuw gesprekken wilt voeren. 
Als je wilt dat het dossier eerder wordt vernietigd, kun je dat laten weten en dan zal dat direct gebeuren.

Worden je gegevens met derden gedeeld?
Uitsluitend als dat noodzakelijk is vanwege een wettelijke verplichting of noodzakelijk voor een goede bedrijfsvoering.
Mijn boekhouder, vanwege inzage in facturen met adresgegevens.
Je gegevens worden niet gebruikt om bezoekersprofielen samen te stellen.

Je gegevens zijn goed beveiligd
Bescherming van gegevens neem ik serieus en zijn opgeslagen op een beveiligde server.
Mijn website maakt gebruik van een betrouwbaar SSL-certificaat. Een SSL-verbinding kun je herkennen aan het slotje.

Hoe lang blijven je gegevens bewaard?
Niet langer dan nodig om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Als ondernemer ben ik wet-
telijk verplicht mijn administratie, inclusief facturen met adresgegevens, zeven jaar te bewaren.

Klachten


