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PRIVACYBELEID DE DRAAICIRKEL 
De Draaicirkel is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals 

weergegeven in dit privacybeleid en houdt zich in alle gevallen aan de  Algemene Verordening 

Gegevensbescherming (AVG). 

CONTACTGEGEVENS: 
De Draaicirkel, praktijk voor Pessotherapie en Psychomotorische therapie, begeleid door mevr. 

A.M. Smulders. Webadres: https://www.pessogroep.nl 

De Draaicirkel heeft alleen een webadres omdat er tot nader bericht geen praktijk wordt 

uitgeoefend. 

VERWERKING PERSOONSGEGEVENS 
De Draaicirkel ontvangt uw persoonsgegevens wanneer u gebruik maakt van mijn diensten en u 

deze zelf aan mij verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de gegevens die ik verwerk: 

 Uw e-mailadres 

 De inhoud van het bericht dat u mij stuurt 

BIJZONDERE EN/OF GEVOELIGE PERSOONSGEGEVENS 
De Draaicirkel heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger 

zijn dan 16 jaar. Als ik zonder toestemming persoonlijke gegevens heb verzameld over een 

minderjarige, neem dan contact met mij op zodat ik deze informatie kan verwijderen. 

DOEL VERWERKING PERSOONSGEGEVENS 
De Draaicirkel verwerkt uw persoonsgegevens: 

 Om U te e-mailen indien dit nodig is om dienstverlening uit te kunnen voeren, op 

grondslag van uw toestemming. 

GEAUTOMATISEERDE BESLUITVORMING 
De Draaicirkel past geen geautomatiseerde verwerkingen toe. 

BEWAARTERMIJN PERSOONSGEGEVENS 
De Draaicirkel bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te 

realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uitzondering hierop zijn gegevens die 

langer bewaard moeten blijven vanwege wettelijke verplichting. 

DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS MET DERDEN 
De Draaicirkel verstrekt uw gegevens uitsluitend aan derden als dit nodig is voor de uitvoering 

van mijn overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Als therapeut 

heb ik geheimhoudingsplicht. Dit betekent dat ik nooit zonder medeweten en toestemming van 

mijn cliënten informatie aan derden verstrek. 

COOKIES, OF VERGELIJKBARE TECHNIEKEN 
De Draaicirkel gebruikt geen cookies. 

https://www.pessogroep.nl/
https://www.pessogroep.nl/aanmelding.php
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Klikt u op een Social link als Linked In, dan plaatst deze third party cookies op uw apparaat. Lees 

de privacyverklaring van Linked In om te weten wat deze met uw gegevens doet. 

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN 
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast 

heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of 

bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door De Draaicirkel. Ook 

heeft u het recht op overdraagbaarheid van gegevens, dat betekent dat u een verzoek kunt 

indienen om uw persoonsgegevens in een computerbestand naar u of een ander, door u 

genoemde organisatie, te sturen. 

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, overdracht van uw persoonsgegevens, of 

verzoek tot intrekking van uw toestemming, of bezwaar tegen de verwerking van uw 

persoonsgegevens, sturen aan de Draaicirkel . Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage 

door u is gedaan, vraag ik u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. 

Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan 

het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van 

uw privacy. De Draaicirkel reageert zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. 

Ik wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de 

nationale toezichthouder,  de Autoriteit Persoonsgegevens.  

BEVEILIGING VAN UW PERSOONSGEGEVENS 
De Draaicirkel neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen 

om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde 

wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er 

aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met de Draaicirkel. 

Dit privacybeleid kan gewijzigd worden. Het huidig beleid is voor het laatst bijgewerkt op 8 juni 

2018. 

https://www.pessogroep.nl/aanmelding.php
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten/klacht-indienen-bij-de-ap
https://www.pessogroep.nl/aanmelding.php

