
Privacyverklaring 
Als ondernemer ben ik volgens de AVG (Algemene Verordening Persoonsgegevens) verplicht om je te 

informeren over hoe ik met jouw persoonsgegevens omga. In deze Privacyverklaring geef ik dat kort 

voor je weer, zodat je weet welke gegevens van jou worden gebruikt en hoe deze worden beveiligd.  

Je gegevens worden zorgvuldig en vertrouwelijk behandeld 

PsyGouda verwerkt je persoonsgegevens doordat je een contactformulier invult of gebruik maakt 

van diensten waarbij je gegevens opgeeft voor bijvoorbeeld het opstellen van een factuur. Dit gaat 

om de volgende gegevens: voor- en achternaam, adresgegevens, telefoonnummer en e-mailadres. 

Met welk doel worden persoonsgegevens verwerkt 

PsyGouda verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen: om betalingen te kunnen 

afhandelen, je te kunnen bellen of mailen indien dit nodig is om de dienstverlening uit te kunnen 

voeren en wanneer het wettelijk verplicht is om gegevens te bewaren (zoals gegevens die nodig zijn 

voor de belastingaangifte). Alle informatie die je per mail of op andere momenten deelt, sla ik 

zorgvuldig op.  

Cookies  

Ik neem de bescherming van je gegevens serieus. Je gegevens worden enkel opgeslagen op 

wachtwoord-beschermde opslagplaatsen. Deze website maakt gebruik van een betrouwbaar SSL-

certificaat. Een SSL-verbinding kun je herkennen aan het slotje en het woord ‘veilig’ voor de 

websitenaam (de ‘url’). Via www.psygouda.nl kunnen geanonimiseerde persoonsgegevens worden 

verzameld door het gebruik van cookies. Cookies zijn kleine bestanden met informatie die informatie 

over je bezoek aan deze website opslaan en ophalen – bijvoorbeeld hoe je op deze website bent 

gekomen, hoe je op de site hebt genavigeerd en welke informatie voor jou interessant was. De 

volgende soorten cookies kunnen worden geplaatst via de website: Deze informatie kan gebruikt 

worden ter verbetering van de website, en daarnaast zijn technische cookies bedoeld om de website 

naar behoren te laten werken en het gebruiksgemak te garanderen. Dit gebeurt anoniem, zodat je 

gegevens niet zijn in te zien en er bijvoorbeeld ook geen bezoekersprofiel van jou wordt opgesteld. 

Wat gebeurt er niet met je gegevens? 

Je gegevens worden niet verkocht aan anderen. Ze worden ook niet gebruikt om uitgebreide 

bezoekersprofielen samen te stellen. Je gegevens worden uitsluitend met derden gedeeld als dit 

wettelijk verplicht is, zoals inzage van facturen door de belastingadviseur.  

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren 

PsyGouda bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren 

waarvoor je gegevens worden verzameld. Net als elke ondernemer ben ik wettelijk verplicht mijn 

administratie, inclusief facturen met adresgegevens, zeven jaar te bewaren. 

Klopt er iets niet, wil je je gegevens inkijken of laten verwijderen? 

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Als je met mij 

contact opneemt, dan maak ik het graag voor je in orde. Uitzondering daarbij zijn de eerder 

genoemde verplichte administratie die ik moet bewaren (bijvoorbeeld facturen voor de 

belastingdienst). Mocht je er aanleiding toe zien, dan kun je bezwaar maken tegen de verwerking van 

je persoonsgegevens en/of een klacht indienen bij de Nederlandse Autoriteit Persoonsgegevens. Ik 



hoop dat je dan eerst even contact met mij opneemt, ik hecht grote waarde aan privacy en wil je 

graag van dienst zijn. 

Contact  

Als je na het lezen nog vragen en/of opmerkingen hebt over de omgang met je persoonsgegevens, 

neem dan gerust contact op via:  

M: info@psygouda.nl  

W: www.psygouda.nl  

T: 0651375368 


