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Privacy Policy Praktijk voor kinder- en jeugdpsychologie 
Anne Hermans 

 
 
Anne Hermans hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. 
In dit privacy beleid wordt informatie gegeven over hoe hiermee omgegaan wordt. 
Om de privacy te waarborgen wordt zorgvuldig omgegaan met persoonsgegevens. 
Anne Hermans houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, 
waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich 
mee dat in ieder geval: 

1. De persoonsgegevens verwerkt worden in overeenstemming met het doel 
waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn 
beschreven in dit privacy beleid. 

2. De verwerking van de persoonsgegevens beperkt blijft tot enkel die gegevens 
welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt. 

3. De uitdrukkelijke toestemming van patiënt of diens ouders gevraagd wordt als 
deze nodig is voor de verwerking van de persoonsgegevens. 

4. Passende technische en/of organisatorische maatregelen zijn genomen zodat 
de beveiliging van persoonsgegevens gewaarborgd is. 

5. Geen persoonsgegevens worden doorgegeven aan andere partijen, tenzij dit 
nodig is voor de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt. 

6. Er kennis is van de rechten omtrent het gebruik van persoonsgegevens, de 
patiënt hiervan in kennis stellen en deze rechten zullen respecteren. 

Anne Hermans is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens. 
Indien in algemene zin of na het doornemen van dit privacy beleid vragen zijn 
hierover kan contact worden opgenomen met Anne Hermans. 
 
E info@annehermanskinderpsycholoog.nl 
T 0634811029 
 
Waarvoor worden uw persoonsgegevens verwerkt? 
De persoonsgegevens worden verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden: 

- De aanvraag van een beschikking bij de gemeente. 
- De declaratie van geboden psychologische zorg bij de gemeente. 
- Vermelding in verslaglegging t.b.v. dossier. 
- Vermelding in verslaglegging naar de huisarts / verwijzer, fysiotherapeut of 

school. 
- Afname van vragenlijsten voor psychologisch onderzoek. 
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Voor deze doeleinden worden de volgende gegevens gebruikt: 
- Voor- en achternaam. 
- Geboortedatum 
- Adresgegevens 
- E-mailadres 
- Telefoonnummer 
- BSN 
- Naam huisarts 
- Naam school en klas 

Verstrekken aan derden 
De gegevens die aan de praktijk zijn doorgegeven, zullen worden verstrekt aan 
derde partijen indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de eerder genoemde 
doeleinden. 
 
Er wordt gebruik gemaakt van een derde partij voor het aanvragen van een 
toewijzing bij de gemeente, voor het declareren bij de gemeente, voor het versturen 
van digitale vragenlijsten en voor het vastleggen van een elektronisch 
patiëntendossier.  
De gegevens zullen verder niet aan andere partijen worden verstrekt, tenzij dit 
wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is het aanleveren van 
gegevens aan het CBS. 
 
Minderjarigen 
Persoonsgegevens van minderjarigen worden enkel verwerkt indien daarvoor 
schriftelijk toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijk 
vertegenwoordiger. 
 
Bewaartermijn 
Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor het doel 
waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. De wettelijke 
bewaartermijn voor psychologen is vijftien jaar. 
 
Beveiliging 
Er zijn passende technische- en organisatorische maatregelen genomen om 
persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking.  
 
Rechten omtrent gegevens 
U heeft het recht tot inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens die 
in het bezit zijn van de praktijk. Daarnaast kan bezwaar worden gemaakt tegen de 
verwerking van de persoonsgegevens. De patiënt heeft het recht om de verstrekte 



 

Praktijk voor kinder- en jeugdpsychologie  

Anne Hermans 
 

 
 
Horstacker 1644 T 0634811029 
6546EX Nijmegen    E info@annehermanskinderpsycholoog.nl                               
 
www.annehermanskinderpsycholoog.nl 
 
 

persoonsgegevens te laten overdragen aan zichzelf of direct aan een andere partij 
indien gewenst. Hierbij kan worden gevraagd om legitimatie voordat aan 
bovengenoemde verzoeken gehoor wordt gegeven. 
 
Klachten 
Indien er een klacht is over de verwerking van de persoonsgegevens wordt u 
gevraagd om contact op te nemen met Anne Hermans. Zij zal er alles aan doen om 
er samen met u uit te komen. Wanneer dit tot onvoldoende tevredenheid leidt heeft u 
het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de 
toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy. 
 
 
Drs. Anne Hermans 
Orthopedagoog NVO 
GZ-psycholoog 


