PRIVACYVERKLARING M. FOULON GESTALTTHERAPIE
Maurice Foulon, Gestalttherapeut en coach gevestigd te Parkweg 54a te Groningen, is
verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze
privacyverklaring.
Voor vragen over jouw persoonsgegevens kun je contact opnemen via het contactformulier
op de website of via de contactgegevens die je ontvangen hebt.
Hieronder volgen de verdere details van deze privacyverklaring:
Persoonsgegevens
Persoonsgegevens worden vastgelegd omdat je gebruik maakt van onze dienstverlening
en/of omdat je deze gegevens aan ons hebt verstrekt. Bijvoorbeeld via de mail, het
contactformulier op de website of gedurende de dossiervorming tijdens en na de sessies.
Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die worden verwerkt, met als doel
contact met jou te kunnen leggen en of de dossiervorming zoals voorgeschreven in de wet
voor dienstverleners in de complementaire zorg:
a) Contactformulier website
- Je opgegeven naam (en eventueel die van je partner)
- je opgegeven geboortedatum (en eventueel die van je partner)
- Je opgegeven adresgegevens
- Je opgegeven telefoonnummer
- Je opgegeven E-mailadres
- Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bij het invullen van het
contactformulier, bij het omschrijven van de reden waarom je contact opneemt.
b) Intakeformulier Gestalttherapie, coaching of relatietherapie
- Bij het intakegesprek ontvang je een intakeformulier. De daarop ingevulde
informatie wordt gebruikt voor de te verstrekken dienstverlening en opgeslagen bij
het te vormen therapie of coaching dossier.
c) Opmaak van de nota
Op de nota staan alleen gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden zodat
je deze nota kan declareren zoals:
- Je naam, adres en woonplaats;
- Je geboortedatum;
- Een gecodeerde omschrijving van uw behandeling: op uw nota staat bijvoorbeeld
‘psychosociale therapie code 24503’
- De kosten van het consult.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens
Wij verwerken naast de in het contactformulier opgegeven informatie de volgende
bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:
- In het intakeformulier wordt gevraagd naar de aanleiding van de therapie of
coachvraag, je levenssituatie, gezondheid en andere voor de dienstverlening
noodzakelijke informatie.
- Gedurende de therapie of coaching wordt voor de dienstverlening relevante
informatie over het therapeutisch proces, in een dossier bijgehouden.
- Voor de dienstverlening relevante informatie verstrekt via de mailwisseling of in het
intakeformulier, wordt opgeslagen bij het dossier.
Met welk doel en op basis van welke grondslag worden persoonsgegevens verwerkt
Wij verwerken jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Contact met jou te kunnen leggen indien dit nodig is om de dienstverlening uit te
kunnen voeren.
- Uitvoering van professionele dienstverlening inzake Gestalttherapie, coaching of
relatietherapie.
- Opmaken van een nota.
Geautomatiseerde besluitvorming
Wij nemen niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die
(aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.
Hoe lang worden persoonsgegevens bewaard
Elke Gestalttherapeut en coach is verplicht een therapie- of coaching dossier aan te leggen
waaruit de voortgang van de dienstverlening blijkt. Wij worden geacht dit dossier gedurende
de door de wet voorgeschreven termijn te bewaren. Deze is standaard 15 jaar. Als cliënt ben
je gerechtigd om aan te geven dat je wilt dat ik het dossier vernietig na afloop van de
dienstverlening. Indien dit gewenst is, neem dan a.u.b. contact op om dit af te stemmen.
Delen van persoonsgegevens met derden
Wij verstrekken geen gegevens aan derden behoudens om te voldoen aan een wettelijke
verplichting inzake de meldingsplicht of indien dit nodig is voor de uitvoering van de
overeenkomst met jou.
Er worden geen gegevens verstrekt aan zorgverzekeraars en zonder jouw expliciete
toestemming worden geen gegevens verstrekt aan andere zorgverleners.
Cookies, of vergelijkbare technieken
Deze website gebruikt geen cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste
bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. Er
worden geen andere gegevens verzamelt dan die informatie die je zelf hebt ingevuld in het
contactformulier.
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
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 en heb je het
recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Dat betekent dat je een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens uit jouw dossier naar
jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.
Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je
persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking
van jouw persoonsgegevens sturen door gebruik te maken van het contactformulier op deze
website of via de contactgegevens die je ontvangen hebt. We nemen vervolgens contact met
jou op.
Er wordt zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op jouw verzoek gereageerd.
Hoe worden jouw persoonsgegevens beveiligd
We nemen de bescherming van jouw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om
misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde
wijziging tegen te gaan.
a) Website en contactformulier
- Deze website wordt beheerd door Maurice Foulon zelf. Deze website wordt gehost op
servers van een Nederlandse hostingsprovider die voldoet aan de AVG. Dit wordt
geborgd binnen een verwerkersovereenkomst tussen de Therapeut en de
hostingprovider.
De verwerkersovereenkomst met de provider kun je hier inzien:
https://www.gestaltbenadering.nl/documenten/verwerkersovereenkomst_v.pdf
-

Gegevens die jij invult op deze website worden automatisch doorgestuurd via een
beveiligde SSL-verbinding. Alle contactformulieren lopen via deze beveiligde SSLverbinding.

b) Email
- De email die je verstuurt wordt verwerkt via een beveiligde SSL verbinding en niet
langer bewaard dan strikt noodzakelijk.
c) Dossier
- Jouw dossier wordt niet langer dan nodig bewaard in een afgesloten dossierkast.
d) Diensten waarbij we samen gebruik maken van video-conference zoals bij online coaching
of therapiesessies worden gefaciliteerd door Zoom.us. Deze provider is conform de
Europese richtlijnen ‘Privacy Shield Complient’.
De verwerkersovereenkomst met Zoom.us kun je hier inzien:
https://www.gestaltbenadering.nl/documenten/verwerkersovereenkomst_z.pdf
Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn
van misbruik, neem dan contact op door gebruik te maken van het contactformulier op de
website of via de contactgegevens die je hebt ontvangen.

Veiligheid van gegevensverwerking via internet
Ondanks de genomen beveiligingsmaatregelen, zijn aan de verwerking van jouw
persoonsgegevens via het internet risico's verbonden die inherent zijn aan het
internetgebruik in het maatschappelijke verkeer. Hiervoor zijn wij noch de host van deze site,
aansprakelijk.
Links naar andere websites van derden
Deze website bevat links naar andere websites. Deze privacyverklaring is niet van toepassing
op websites van derden die door middel van links met de website zijn verbonden. Wij zijn dan
ook niet verantwoordelijk en aansprakelijk voor de manier waarop zij met jouw
persoonsgegevens omgaan.
Wij raden je dan ook aan om de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van
deze websites gebruik te maken.
Indien er op deze website video's staan, dan worden die gehost op YouTube. Hou in dat geval
ook rekening met de actuele (privacy) voorwaarden van YouTube.
Wijziging privacyverklaring
Wij behouden ons het recht voor deze privacyverklaring te allen tijde te wijzigen. Gebruik van
deze website houdt in dat jij als gebruiker akkoord gaat met deze privacyverklaring.
Maak je vaker gebruik van deze website, raadpleeg dan weer de privacyverklaring, zodat je
van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.
Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 22-06-2018.

