
Privacyverklaring 

 

Anna Maassen ‘Kracht in vitaliteit’ is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens 

zoals weergegeven in deze privacyverklaring. 

Anna Maassen doet haar best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat zij: 

• zorgvuldig omgaat met uw persoonlijke en medische gegevens 

• ervoor zorgt dat onbevoegden geen toegang hebben tot deze gegevens 

 

Contactgegevens Anna Maassen: 

Adres:     Romerohof 3, 56711 PX Eindhoven 

Telefoonnummer:  040-2125286 

E-mail:    info@annamaassen.nl 

Website:  www.annamaassen.nl 

 

Anna Maassen is zelf Functionaris Gegevensbescherming van Anna Maassen ‘Kracht in vitaliteit’. 

Behalve de AVG (Wet Algemene Verordening Gegevensbescherming) is de beroepscode van het 

Collectief Alternatieve Therapeuten (CAT) van toepassing. Dit betekent dat Anna Maassen een 

geheimhoudingsplicht heeft. 

 

Persoonsgegevens 

In het kader van haar begeleiding verwerkt Anna Maassen uw persoonsgegevens.  Anna Maassen 

gaat zorgvuldig, veilig en vertrouwelijk om met uw gegevens. 

De volgende persoonsgegevens worden schriftelijk vastgelegd. 

• Voor- en achternaam 

• Adres, postcode en woonplaats 

• Telefoonnummer (s) 

• Eventueel e-mailadres 

• Geboortedatum 

• Eventueel gezinssituatie 

• Eventueel huisarts 

• Overige informatie die u zelf actief verstrekt ten behoeve van het hulpverleningstraject, in 

het persoonlijke contact, via het contactformulier van de website, e-mail en telefonisch 

gesprek. 
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Welke gegevens legt Anna Maassen vast: 

• Informatie over uw hulpvraag, uw gezondheid en de voortgang van de behandelingen 

middels schriftelijke verslaglegging 

• Datum van het eerste contact en data van alle behandelingen 

 

Met welke doelen verwerkt Anna Maassen uw persoonsgegevens? 

• Een goede en efficiënte begeleiding 

• Het onderhouden van contact 

• Facturering 

• Nakoming van wettelijke verplichtingen waaronder belastingaangifte 

• Geanonimiseerd gebruik voor intercollegiale toetsing en supervisie 

Als Anna Maassen vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal zij u eerst 

informeren en expliciet om uw toestemming vragen. 

 

Cliëntendossier, beveiliging en bewaartermijn 

Voor een goede begeleiding is het noodzakelijk dat Anna Maassen een cliëntendossier aanlegt.  Dit is 

ook een wettelijke plicht, opgelegd door de AVG Wet Algemene Verordening Gegevensbescherming. 

De persoonsgegevens en relevante informatie die voortkomen uit de gesprekken zullen in een 

papieren cliëntendossier worden bijgehouden. Dit dossier wordt bewaard in een afgesloten kast. 

Het dossier is vertrouwelijk en in principe voor eigen gebruik.  

Er worden niet meer persoonsgegevens vastgelegd dan voor het beoogde doel. 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of aan te vullen, of te 

verwijderen. 

Bi wijzigingen wordt u gevraagd deze door te geven zodat uw persoonsgegevens up to date worden 

gehouden. 

U hebt het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken. 

 

Bewaartermijn van je persoonsgegevens 

Anna Maassen bewaart uw persoonsgegevens alleen zolang en voor zover deze nodig zijn. Gegevens 

die noodzakelijkerwijs nodig zijn, worden in ieder geval gedurende de looptijd van onze relatie of 

overeenkomst bewaard. Als onze relatie of overeenkomst eindigt dan worden de gegevens 

gedurende de wettelijke bewaartermijnen die voor ons gelden bewaard. 

Anna Maassen kan deze privacyverklaring aanpassen. Op de website staat altijd de meest actuele 

versie van de privacyverklaring. Wij raden u daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, 

zodat u op de hoogte blijft van wijzingen. 

Wijzigingen privacyverklaring: Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 11 november 

2020. 


