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In navolging van de GDPR maakten we een privacyverklaring op die van toepassing 
is de verwerking van persoonsgegevens en is opgesteld in overeenstemming met de 
Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) of eerder vernoemd 
als GDPR. 
 
We gebruiken en verwerken jouw persoonsgegevens in overeenstemming de GDPR 
en andere relevante wetsbepalingen. Iedere verwijzing in deze Privacyverklaring 
naar de GDPR is een verwijzing naar de Verordening van 27 april 2016 betreffende 
de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van 
persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (General Data 
Protection Regulation). 

Via deze privacyverklaring wordt iedere gebruiker op de hoogte gebracht van de 
verwerkingsactiviteiten die we kunnen doorvoeren met zijn of haar 
persoonsgegevens. We behouden het recht om deze privacyverklaring te allen tijde 
aan te passen. Elke substantiële wijziging zal duidelijk gemeld worden aan de 
gebruiker. We raden de gebruiker aan dit document regelmatig te raadplegen.  

 
Gebruiker van deze privacyverklaring en verantwoordelijke voor verwerking van 
gegevens is &ik Annick Van Beylen, Adriaensen Kenny GCV, BTW BE 0524 
996 761. 
  
Jouw contactgegevens (zoals naam, e-mail, adres, telefoonnummer en social media 
accounts) zijn voor elke hulpverlener individueel te gebruiken enkel in functie van het 
maken van een afspraak.   
 
Wij houden uw gegevens bij gedurende uw traject. Deze gegevens worden bewaard 
in onze persoonlijke gsm. Deze gsm is enkel toegankelijk door onszelf en beveiligd 
met een code. Gegevens die worden uitgewisseld per social media worden gewist. 
Wij geven geen gegevens door aan derden tenzij uitdrukkelijk met uw schriftelijke 
toestemming. Wij maken soms gebruik van notities gedurende uw begeleiding. Deze 
notities worden individueel in een map bewaard gedurende uw begeleiding. Enkel uw 
hulpverlener heeft toegang tot deze map. Er worden geen gegevens uit notities 
doorgegeven. Achteraf worden deze gegevens verwijderd.  
Heeft u vragen over uw privacy dan mag ons mij steeds contacteren.  
 


