Privacyverklaring GoedbeSchout
Wij zijn ons ervan bewust dat je vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze
verantwoordelijkheid om jouw privacy te beschermen. In deze Privacyverklaring laten we je weten
welke gegevens we verzamelen en vastleggen en waarom we deze gegevens verzamelen. Ook
verduidelijken we aan wie de gegevens worden verstrekt en wie de gegevens mag verwerken. Zo
begrijp je precies hoe wij werken. Deze Privacyverklaring is van toepassing op alle diensten van
GoedbeSchout.
GoedbeSchout respecteert de privacy van alle cliënten, opdrachtgevers en verwijzers en draagt er
zorg voor dat de persoonlijke informatie die je ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.
GoedbeSchout handelt in overeenstemming met de AVG (Algemene Verordening
Gegevensbescherming), de beroepscode van het Nederlands Instituut van Psychologen en de
ethische code van de ZKM-Vereniging.
Door diensten van GoedbeSchout te gebruiken, verklaar je akkoord te gaan met deze
Privacyverklaring.

Gebruik van onze diensten
Wanneer je je aanmeldt voor één van onze diensten (psychologische begeleiding of (team)coaching,
hierna: de dienstverlening) vragen we je om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens
worden gebruikt om deze diensten uit te kunnen voeren. De gegevens worden opgeslagen op eigen
beveiligde servers of die van een derde partij.

Vastleggen en verwerken van gegevens
In het kader van de dienstverlening legt GoedbeSchout gegevens vast ten behoeve van het gebruik
door GoedbeSchout en in deze Privacyverklaring genoemde derden.
Wij leggen de volgende gegevens vast of kunnen deze vastleggen:
•
•
•

Voor- en achternaam, adres, woonplaats, geslacht, geboortedatum, burgerlijke staat, emailadres, telefoonnummer;
Relevante gegevens van werkgever, verzekeraar of arbodienst;
Bijzondere/gevoelige persoonsgegevens m.b.t. je (psychische) gezondheid.

Overige zaken voor zover wettelijk vereist of voor zover daarvoor toestemming is gegeven door jou.
Wij leggen gegevens vast om:
•
•
•

Om offertes en facturen te versturen en betalingen te verwerken;
Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is voor onze dienstverlening;
De dienstverlening te kunnen leveren.

Delen van gegevens
GoedbeSchout deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor
het uitvoeren van de dienstverlening of om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. Met de
volgende partijen worden je gegevens gedeeld:
•
•

In voorkomende gevallen: ZKM online om gebruik te kunnen maken van de ZKM-methodiek
gedurende de dienstverlening;
Accountantskantoor Sim Spit ten behoeve van het opstellen van de jaarrekening en jaarlijkse
belastingaangifte.

Met de partijen die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een
verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid
van jouw gegevens. GoedbeSchout blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast
verstrekt GoedbeSchout alleen persoonsgegevens aan derden met jouw nadrukkelijke toestemming
(bijv. aan artsen, andere hulpverleners, werkgevers en verzekeraars).
Voor intervisie, supervisie- en scholingsdoeleinden worden door GoedbeSchout alleen
geanonimiseerde gegevens gebruikt.

Doeleinden
We verzamelen en/of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die
worden beschreven in deze Privacyverklaring, tenzij we van tevoren je toestemming hiervoor hebben
verkregen.

Bewaren van persoonsgegevens
GoedbeSchout bewaart je gegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen waarvoor je
gegevens zijn verzameld te realiseren. Je dossier met gegevens bewaart GoedbeSchout na afronding
van de dienstverlening twee jaar en de facturen 7 jaar.

Inzien, aanpassen of verwijderen van gegevens
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 door GoedbeSchout en heb je het recht op
gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de
persoonsgegevens die wij van jou bezitten in een computerbestand 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 naar Greetje.Schout@goedbeschout.nl. Om er zeker van te zijn dat
het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met 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. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.
GoedbeSchout wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij
de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Cookies en automatisch gegenereerde informatie
GoedbeSchout maakt geen gebruik van cookies of automatisch gegenereerde informatie.

Beveiligen van de persoonsgegevens
GoedbeSchout neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen
om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging
tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen
zijn van misbruik, neem dan contact op.

Vragen en feedback
We controleren regelmatig of we aan de geldende privacy wetgeving en aan onze eigen
Privacyverklaring voldoen. Als je vragen hebt over deze Privacyverklaring, kun je contact met ons
opnemen via Greetje.Schout@goedbeschout.nl of bellen op nummer: 06-20626256.

GoedbeSchout, psychologisch adviesbureau voor vitaliteit en loopbaan
Boslaan 19
8302 AA Emmeloord
T: 06-20626256
E: Greetje.Schout@goedbeschout.nl
KvK: 66070821

