Privacyverklaring
Praktijken:
Effeta praktijk voor haptotherapie website https://effeta.com, https://haptotherapie-echt.nl/,
https://haptotherapiemaastricht.nl/
Effeta praktijk voor hypnotherapie
https://effeta.com
Instituut voor Thought Field Therapy
https://thoughtfieldtherapy.nl en
https://thoughtfieldtherapy.be
Websites: https://hogegevoeligheid.nl en https://hogegevoeligheid.be en https://inspiratio.com
De adresgegevens voor de praktijk(en) zijn:
Dorpstraat 13-15
6102TP ECHT
Nederland
Deze privacyverklaring is van toepassing als u een van onze websites bezoekt, een bestelling
plaatst of een overeenkomst sluit.

Verwerken van persoonsgevens
Wij trachten zorgvuldig om te gaan met uw gegevens volgens de Europese GDPR richtlijnen
en als zorgverlener voorgeschreven door de wetten WKGZ en WGBO die een
bewaartermijn hanteert van minimaal vijftien jaar na de laatste gegevensopname of consult.
Persoonsgegevens zijn alle gegevens die informatie geven over u en waarmee u rechtstreeks
of indirect identificeerbaar bent. Wij verzamelen persoonsgegevens om:
•
•
•
•
•
•

Ons werk te doen als therapeut
Het mogelijk te maken dat hiervoor betalingen worden verricht
U een nota te verstrekken met gegevens nodig voor restitutie van (een deel) van het
bedrag voor het consult
Verzending nieuwsbrief en/of reclame
Contact via de telefoon, post of per digitale wijze zoals e-mail
Informeren over wijzigingen van diensten en producten

De persoonsgegevens die wij verwerken zijn:
•
•
•
•
•
•
•

voor- en achternaam, geslacht
geboortedatum, geboorteplaats
adresgegevens,
telefoonnummer(s), e-mailadres(sen)
IBAN
IP-adres
overige persoonsgegevens die een klant verstrekt en die nodig zijn voor behandeling
cq. begeleiding van datgene waar een consult voor wordt ingezet met in gedachte de
zorgverleningstaak inzake de wet WKGZ en WGBO.

Wij gebruiken elektronische informatie zoals die komt van onze website en andere digitale
bedrijfsuitingen. Zoals IP-adressen van de website en indien nodig verwijzingen naar pagina’s
van bijvoorbeeld LinkedIn en Facebook die door u zelf worden aangeboden.
Elk van onze websites verzamelt automatisch statistische informatie zoals IP-adres, het aantal
en de frequentie van bezoekers. De informatie die wordt vastgelegd is niet tot een persoon
te herleiden en wordt alleen gebruikt om statistieken van het bezoek vast te leggen. Deze
statistieken worden alleen gebruikt voor het evalueren en verbeteren van de website.
We gebruiken Functionele cookies. Deze zijn noodzakelijk voor het functioneren van de
website. Na het bezoek van de website worden deze door uw browser weer verwijderd.

Verstrekken persoonsgegevens aan andere partijen
De websites maken gebruik van applicaties van derden. Hierbij wordt er informatie naar uw
browser verzonden, om dit mogelijk te maken dient de verzender het IP adres te hebben.
Voorbeelden van applicaties die wij gebruiken zijn:
•
•
•

Google Fonts om de website goed leesbaar te maken.
Google Maps om een plaatje bij de locatie te geven.
Google ReCaptcha om formulier spammers te weren.

Wij verstrekken verder geen persoonsgegevens zonder toestemming van de persoon aan
andere partijen (derden), tenzij dat noodzakelijk is om aangifte te doen van strafbare feiten.

Uw privacyrechten
U heeft recht op inzage in uw persoonsgegevens (artikel 35 van de Wbp) en het recht om
correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens te vragen (artikel 36 van de Wbp).
Daarnaast kunt u verzet aantekenen tegen het gebruik van uw gegevens.
Na verwijdering van gegevens wordt het verzoek tot verwijdering bewaard a.g.v. de wetten
WKGZ en WGBO.
Een verzoek tot inzage, correctie dan wel verwijdering kunt u insturen naar
info@effeta.com. Om er zeker van te zijn dat wij aan de juiste persoon de persoonsgegevens
sturen vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs mee te sturen. Zorg er wel voor dat
u de volgende velden zwart maakt: de strook met nummers onderaan het paspoort,
paspoortnummer, burgerservicenummer, foto.

Wijzigingen van de Privacy verklaring
In het geval dat wijziging van ons Privacybeleid nodig mocht zijn, dan vindt u op deze pagina
altijd de meest recente informatie.

