
  
   
 
 PRIVACYSTATEMENT Praktijk voor Psychotherapie  M. Beuse 
 
 
 
Praktijk voor psychotherapie M. Beuse, gevestigd te Kamerik en ingeschreven onder KvK nummer 

30089736, hecht waarde en belang aan privacy bescherming. Dit privacy statement informeert u 
over de wijze waarop de Praktijk voor psychotherapie M. Beuse omgaat met informatie over een 
geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke personen, zoals bedoeld in de Algemene Verordening 

Gegevensbescherming (AVG) 
 

1. Toepassing 

 
Dit privacy statement is van toepassing op de volgende categorieën natuurlijke personen van wie 
praktijk voor psychotherapie M. Beuse persoonsgegevens verwerkt:  
 
1.1. (potentiële) patiënten van de praktijk voor psychotherapie M. Beuse 

1.2. Bezoekers van de website: httos://www.mbeuse-psychotherapie.nl  

1.3. Bezoekers aan de praktijk voor psychotherapie M. Beuse en overige personen die contact 

opnemen of van wie de praktijk voor psychotherapie M. Beuse persoonsgegevens verwerkt.  

 
 

2. Verwerking van persoonsgegevens 

 

Praktijk voor psychotherapie M. Beuse verwerkt persoonsgegevens die:  
 

2.1. Een betrokkene zelf persoonlijk (tijdens een bespreking of bijeenkomst), telefonisch of 

digitaal (via email of webformulier op de website) heeft versterkt, zoals contact 

gegeven sof andere persoonsgegevens. 

2.2. Met toestemming van de betrokkene worden opgevraagd bij andere hulpverleners of 

verwijzers. 

2.3. Tijdens de behandeling met uitdrukkelijke toestemming van de patiënt opgenomen zijn 

op video of audio om de behandeling te ondersteunen/versterken. Deze beelden 

worden na beëindiging van de behandeling vernietigd. 

2.4. Informatie van e-health en vragenlijsten. 

 
3. Doeleinden verwerking 

 
Praktijk voor psychotherapie M. Beuse verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden: 
 

3.1. Het uitvoeren van een psychotherapeutische behandelovereenkomst en de declaratie 

voor verrichte werkzaamheden 

3.2. Het onderhouden van contact, door uitnodigingen voor bijeenkomsten en informatie 

waar een betrokken zelf om heeft gevraagd.  

 
4. Rechtsgrond 

 

Praktijk voor psychotherapie M. Beuse verwerkt persoonsgegevens op basis van één van de 
volgende rechtsgronden: 
 

4.1. Toestemming van de betrokkene. Deze toestemming kan altijd weer worden 

ingetrokken zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op 

basis van de toestemming vóór de intrekking;  

4.2. Uitvoering van -of met het oog op- het sluiten van een behandelovereenkomst, 

waaronder ook het declareren aan derden, zoals de zorgverzekering maatschappij. 



  
   

4.3. Een wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld de verplichting om een medisch dossier 

bij te houden of het BSN te registeren; 

4.4. Een gerechtvaardigd belang, zoals het gebruik van contactgegevens voor het 

uitnodigen voor een bijeenkomst.  

5. Verwerkers 

 

Met verwerkers heeft praktijk voor psychotherapie M.  Beuse afspraken gemaakt over de te nemen 
technische en organisatorische maatregelen. Op grond van de vastgestelde risico’s die de 
persoonsgegevens en de aard van de verwerking met zich meebrengen, is het gewenste 

beveiligingsniveau bepaald.  
 
Door praktijk voor psychotherapie M. Beuse ingeschakelde verwerkers zijn verplicht praktijk voor 
psychotherapie M. Beuse alle informatie te verstrekken die nodig is om de nakoming van de 
verplichtingen als verwerker aan te tonen en audits, waaronder inspecties, door praktijk voor 
psychotherapie M. Beuse  mogelijk te maken en er aan bij te dragen.  

 
6. Persoonsgegevens delen met derden 

 
Praktijk voor psychotherapie M. Beuse deelt persoonsgegevens met derden, als dat in het kader 
van de behandeling (bijvoorbeeld een verwijzing) is aangewezen of voor het voldoen van een 
wettelijke verplichting nodig is. Praktijk voor psychotherapie M. Beuse deelt geen 
persoonsgegevens met derden voor commerciële doeleinden.  

 

7. Doorgifte buiten EER  

Praktijk voor psychotherapie M. Beuse geeft in beginsel geen persoonsgegevens door aan landen 
buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Indien dit toch noodzakelijk mocht zijn, draagt 
praktijk voor psychotherapie M.  Beuse ervoor zorg dat de doorgifte alleen plaatsvindt als de 

Europese Commissie heeft aangegeven dat het betreffende land een passend beschermingsniveau 
biedt of als sprake is van passende waarborgen in de zin van de AVG.  
 
8. Bewaartermijnen 

 

Praktijk voor psychotherapie M. Beuse vernietigt persoonsgegevens die niet langer noodzakelijk 
zijn voor het doel waarvoor ze zijn verzameld en tevens niet op grond van andere wetgeving 
bewaard moeten worden. De persoonsgegevens worden in dat geval verwijderd.  
 
Praktijk voor psychotherapie M. Beuse hanteert in beginsel de volgende bewaartermijnen: 

 

a. medische gegevens: ten minste 20 jaar na het einde van de behandelovereenkomst  
b. (financieel-)administratieve gegevens: 7 jaar na vastlegging van de gegevens;  
 

9. Wijzigingen privacy statement 

 

Praktijk voor psychotherapie M. Beuse kan dit privacy statement altijd wijzigen. Een actuele versie 
wordt op de website van de praktijk voor psychotherapie M. Beuse gepubliceerd. Het is verstandig 
dit privacy statement regelmatig te raadplegen zodat u bekend bent met eventuele wijzigingen. 
De verwerking van persoonsgegevens binnen M.J. Beuse dient in overeenstemming te blijven met 
de AVG en met elke verordening en wet- en regelgeving die de AVG aanvult, wijzigt of vervangt. 
Om die reden zal het privacybeleid periodiek worden geëvalueerd en zo nodig worden aangepast. 
 

10. Rechten, vragen en klachten 

 

U hebt het recht praktijk voor psychotherapie M. Beuse te verzoeken persoonsgegevens in te zien, 
te rectificeren, te verwijderen, over de dragen, de verwerking te beperken en tegen de verwerking 
bezwaar te maken. U kunt hierover contact opnemen met praktijk voor psychotherapie M. Beuse. 

 



  
   
Ook bij vragen en klachten over de wijze waarop praktijk voor psychotherapie M. Beuse 
persoonsgegevens verwerkt kunt u contact opnemen met praktijk voor psychotherapie M. Beuse. 
Een klachten tracht ik naar tevredenheid op te lossen. Mocht dat niet lukken kunt u zich wenden 
dot de autoriteit persoonsgegeven (AP). 

 
 
11. Beveiligingsincidenten 

Praktijk voor psychotherapie M. Beuse  heeft passende technische en organisatorische maatregelen 
genomen die tot doel hebben de kans op verlies of onrechtmatige verwerking van 

persoonsgegevens zo veel mogelijk te beperken. Ondanks deze maatregelen bestaat de kans dat 
zich toch een incident met betrekking tot persoonsgegevens voordoet. Om ervoor te zorgen dat er 
zo snel mogelijk opgetreden kan worden om het incident te beëindigen en de schade zo veel 
mogelijk te beperken, dient als volgt te worden gehandeld.  
 
Bij elk incident met betrekking tot persoonsgegevens zal M.J. Beuse beoordelen: 
- of sprake is van een incident dat betrekking heeft op (bijzondere) persoonsgegevens; 

- welke maatregelen genomen moeten worden om het incident te beëindigen en de gevolgen te 

beperken; 

- of inschakeling van een externe partij is benodigd om bij de oplossing van het incident te 

assisteren; 

- of het incident aan de AP dient te worden gemeld;  

- of degenen op wie de persoonsgegevens betrekking hebben, over het incident dienen te 

worden ingelicht; 

- welke maatregelen er genomen moeten worden om herhaling van het incident te voorkomen. 

 
Praktijk voor psychotherapie M. Beuse  documenteert alle inbreuken in verband met 
persoonsgegevens in het datalekkenregister.   
 
Voor het geval dat een (potentieel) incident waarvan een door praktijk voor psychotherapie M. 

Beuse ingeschakelde verwerker eerder op de hoogte is geraakt, is in de verwerkersovereenkomst 
bepaald dat de verwerker praktijk voor psychotherapie M. Beuse zo snel mogelijk bericht. Ook zijn 
er afspraken gemaakt over het oplossen van het incident en het verstrekken van nadere gegevens. 

 


