	
  
Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
Opgesteld op 25 mei 2018, Het Paarse Huis, gevestigd aan Burgemeester van der Lelystraat 13, 4285BH,
te Woudrichem, ingeschreven bij de KvK onder nummer 17218164.
Het doel van de Verordening is om twee belangen te waarborgen:
1. De bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van hun gegevens
2. Het vrije verkeer van persoonsgegevens binnen de Europese Unie (EU)
Door deze wet is het belangrijk, zowel voor u als voor mij, dat u weet wat ik als behandelaar, voor het
uitvoeren van een verantwoordelijke behandeling, over u moet vastleggen. Ik vraag u deze onderstaande
privacy regels te lezen. Indien u het begrepen hebt en akkoord gaat, wilt u dit dan aankruisen en
vervolgens ondertekenen.
1. Uw behandelaar is Pascal Reinders

O

2. De behandelingen komen voort uit haar diverse opleidingen en haar ervaringen,
als coach, energetisch therapeut, holistisch masseuse, paragnost en of intuïtief
kunstenaar.

O

3. Uw gegevens zoals, naam, adres, woonplaats, geboortedatum, telefoonnummer
en email-adres worden opgeslagen voor administratie en facturering.
Deze gegevens kunnen worden gebruikt om u te informeren over uw behandeling,
nieuwe producten en diensten of daaraan gerelateerde informatie.

O

4. Uw para-medische gegevens worden opgeslagen in een papieren dossier, welke
bewaard wordt in een afgesloten kast, waar enkel Pascal Reinders toegang tot heeft.
Uw digitale dossier bevindt zich op één beveiligde computer die alleen toegankelijk
is voor Pascal Reinders.
Deze para-medische gegevens zijn van belang voor de behandelingen en het
bijhouden van de voortgang van uw proces.

O

5. Uw gegevens worden alleen na overleg met u aan derden doorgegeven. Derden
zijnde bijvoorbeeld; overig (medische) personen, zoals (huis)artsen, verzorgende,
therapeuten en/of meewerkende collega’s.

O

6. Als er tijdens een behandeling digitale foto’s en/of filmpjes gemaakt worden, zullen
deze na het delen met u, direct worden vernietigd.
U ontvangt deze dan ook maar eenmalig.

O

7. U kan de gegevens laten veranderen of verwijderen.

O

8. Uw gegevens zullen worden vernietigd na het beëindigen van Het Paarse Huis
of na overlijden van Pascal Reinders

O

9. Mocht er sprake zijn van nadeel bij “Data-Lek” dan wordt dit per omgaande
gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

O

Ik heb bovenstaande begrepen en ga akkoord:
Naam:
_______________________________________

Algemene Verordening Gegevensbescherming
AVG

Handtekening:
__________________________
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