
   

 

Privacyverklaring 

 

Privacyverklaring Jacqueline Suilen sociale psychologie 

 

In deze privacyverklaring legt Jacqueline Suilen sociale psychologie, gevestigd te 6042 LM 
Roermond, Duiperweg 40 met KvK nummer 638 25 899, uit welke persoonsgegevens 
Jacqueline Suilen sociale psychologie verzamelt en verwerkt en voor welke doeleinden deze 
gegevens worden verwerkt. 

Onder verwerken wordt in deze verklaring verstaan het gebruik van de verzamelde 
persoonsgegevens voor opslag in het strikt vertrouwelijke (papieren) cliëntendossier, voor 
de facturatie, voor de agendavoering en voor het maken van telefonische afspraken.  

 

Algemeen 

Jacqueline Suilen sociale psychologie respecteert de privacy van al haar (potentiële) cliënten 

en andere (potentiële) relaties en van alle bezoekers van haar website 

www.jacquelinesuilen.nl.  Persoonlijke gegevens die aan Jacqueline Suilen sociale 

psychologie worden verstrekt, worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld 

en adequaat beveiligd. Uw persoonlijke gegevens worden nooit aan derden verstrekt, tenzij 

dit wettelijk verplicht is. Jacqueline Suilen sociale psychologie houdt zich in alle gevallen aan 

de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt. 

 

Persoonsgegevens 

In het kader van de dienstverlening van Jacqueline Suilen sociale psychologie, of wanneer u 

anderszins contact heeft met Jacqueline Suilen sociale psychologie, bijvoorbeeld via e-mail 

of via het contactformulier op de website van Jacqueline Suilen sociale psychologie, legt 

Jacqueline Suilen sociale psychologie de door u opgegeven gegevens pas vast, wanneer er 

een daadwerkelijke cliëntrelatie is ontstaan. 

Deze vastlegging vindt plaats in de (papieren) behandelovereenkomst, die wordt bewaard in 

het strikt vertrouwelijke (papieren) cliëntendossier. Er vindt geen verdere papieren noch 

digitale vastlegging plaats van de persoonsgegevens in enig register of anderszins. 

Jacqueline Suilen sociale psychologie bewaart en verwerkt uitsluitend de persoonsgegevens 

die door u worden opgegeven. Het gaat dan onder andere om naam, adres en overige 

contactgegevens en gegevens ten behoeve van de facturatie.  

http://www.jacquelinesuilen.nl/


Beveiliging 

De persoonsgegevens worden enkel opgeslagen in een strikt vertrouwelijk (papieren) 

cliëntendossier. De cliëntendossiers worden bewaard in een afgesloten kast in een 

afgesloten praktijkruimte, enkel toegankelijk voor de verantwoordelijke van Jacqueline 

Suilen sociale psychologie. 

 

Doel waarvoor uw gegevens worden verwerkt 

Jacqueline Suilen sociale psychologie gebruikt uw gegevens uitsluitend voor: 

- het uitvoeren van alle werkzaamheden die verband houden met uw cliëntrelatie met 

Jacqueline Suilen sociale psychologie; 

- het voldoen aan wet- en regelgeving. 

Uw gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het doel waarvoor u uw gegevens hebt 

verstrekt. Uw gegevens worden nooit aan derden verstrekt, tenzij dit wettelijk verplicht is.  

 

Bewaartermijn 

Uw persoonsgegevens worden bewaard zolang als dat naar het oordeel van de behandelend 

psycholoog noodzakelijk is in het kader van de voortdurende cliëntrelatie met Jacqueline 

Suilen sociale psychologie voor de uitvoering van de dienstverlening of zolang enige 

wettelijke bepaling dat voorschrijft. De door Jacqueline Suilen sociale psychologie 

verzamelde en verwerkte persoonsgegevens worden vernietigd na ommekomst van een 

termijn van maximaal 15 jaren. 

U hebt de mogelijkheid om de website van Jacqueline Suilen sociale psychologie te bekijken, 

zonder enige persoonlijke gegevens met Jacqueline Suilen sociale psychologie te delen. 

 

Websites van derden 

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden, die door middel van 

links/buttons met de website van Jacqueline Suilen sociale psychologie verbonden zijn. 

Jacqueline Suilen sociale psychologie kan niet garanderen dat deze derden op een 

betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Jacqueline Suilen sociale 

psychologie raadt u aan de privacyverklaringen van de gelinkte websites van deze derden te 

bekijken. 

 

Cookies 

Jacqueline Suilen sociale psychologie maakt geen gebruik van cookies. 



 

 

Inzage, wijzigen en verwijderen van uw gegevens 

Voor vragen over deze privacyverklaring en het privacy beleid of vragen over inzage en/of 

wijzigingen in of verwijdering van uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact op- 

nemen met Jacqueline Suilen sociale psychologie door het sturen van een e-mail naar het 

adres info@jacquelinesuilen.nl. Klachten ten aanzien van de wijze waarop Jacqueline Suilen 

sociale psychologie omgaat met de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u via een e-

mail kenbaar maken aan hetzelfde adres. Mocht een klacht niet tot tevredenheid worden 

opgelost, dan kan contact worden gezocht met de Autoriteit Persoonsgegevens, telefoon 

0900-2001201. 

 

Wijzigingen in deze privacyverklaring   

Jacqueline Suilen sociale psychologie behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te 

brengen in deze privacyverklaring, inbegrepen enige wettelijke aanwijzing. U wordt dan ook 

aangeraden deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen. 

 

Roermond, 25 mei 2018 

mailto:info@jacquelinesuilen.nl

