
Praktijk ViaMij, gevestigd aan Veenhof 1604, 6604 AX Wijchen, is 

verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens 

zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Je bent vrij om 

deze verklaring helemaal door te lezen, maar in het kort kan ik 

je aangeven dat de gegevens die ik van jou krijg bij mij in 

veilige handen zijn. 

Privacyverklaring 

Gebruiker van deze privacyverklaring en verantwoordelijk voor de verwerking van 

gegevens ben ik, Trudie van Megen, de eigenaar van Praktijk ViaMij, gevestigd in 

Wijchen, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 56413602. 

Persoonsgegevens 

De volgende contactgegevens;  

- Voor- en achternaam 

- Geslacht 

- Geboortedatum 

- Adresgegevens 

- Telefoonnummer 

- E-mailadres  

worden alleen en voor mij alleen gebruikt. Ik gebruik de gegevens om contact te 

houden over de begeleiding, het afhandelen van jouw betaling en je te informeren 

over nieuws en/of wijzigingen in mijn diensten. Ik gebruik deze gegevens alleen als je 

ervoor kiest om ViaMij te gaan. Als je na de intake ervoor kiest om van mijn 

begeleiding af te zien, dan is dat prima. Dan haal ik eventuele gegevens uit mijn 

systeem.  

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens 

Mocht je ervoor kiezen wel ViaMij te gaan, dan vraag ik je om meer gegevens  in de 

vorm van een intakeformulier of tijdens een gesprek. Alles wat geschreven en 

gezegd is, blijft bij mij. Ik vraag alleen naar zaken die van belang kunnen zijn voor de 

begeleiding. Mocht het nodig of zinvol zijn dat ik informatie aan derden doorgeef, 

doe ik dat alleen met jouw toestemming. 

Beveiliging 

Bij wet wordt van mij gevraagd dat ik jouw gegevens bescherm. Op internet bewaar 

ik niets van jou. Alles wat ik via WhatsApp of Facebook Messenger bespreek, blijft 

daar en wordt beschermd door de privacy overeenkomsten waar wij Ja op zeiden 

als gebruikers van die diensten. Gegevens die op papier staan, bevinden zich in mijn 

praktijkruimte die alleen door mij wordt gebruikt en die afgesloten is als ik er niet ben. 

Mijn mail gebruik ik vanuit mijn computer en telefoon. Deze zijn beveiligd met een 

code. Daarnaast heb ik mijn apparaten beveiligd middels een virusscanner en 

firewall. Mijn site (www.praktijkviamij.nl) zijn alleen voor eenzijdig verkeer. Ik plaats 

informatie over mijn praktijk en jij kunt die bekijken. Je kunt daar geen interactie met 

http://www.praktijkviamij.nl/


mij hebben en ik sla daar ook niets op van jou. Voor zover ik weet maak ik geen 

gebruik van cookies.  

 

Gegevens delen met derden 

 

Je mag erop vertrouwen dat ik niets van jouw persoonlijke gegevens deel met 

anderen zonder jouw toestemming. Tenzij daar een administratieve of wettelijke 

verplichting voor geldt, of er een gerechtelijk bevel voor is. 

Bewaartermijn 

Je gegevens worden niet langer bewaard dan logisch of nodig is voor het werk dat 

ik voor en met je doe. Uiteraard houd ik me aan de wettelijke en fiscale 

verplichtingen zoals de plicht aan de belastingdienst van het 7 jaar bewaren van 

facturen.  

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

Ik respecteer jouw privacy sowieso vanuit mijn professionele ethiek. Het recht om 

jouw gegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen heb je ten alle tijd. Je mag 

me hierover altijd aanspreken. 

Melding incident persoonsgegevens (datalek) 

Er is sprake van een datalek als er een inbreuk op de beveiliging van 

persoonsgegevens plaatsvindt. Het gaat dan om toegang, verwijdering, wijziging of 

vrijkomen van persoonlijke gegevens zonder dat dit de bedoeling was. Een datalek 

moet in sommige gevallen gemeld worden aan de Autoriteit Persoonsgegevens en 

de betrokkene. 

 

Heeft u nog vragen of opmerkingen over deze verklaring, neem dan contact met mij 

op. 

Trudie van Megen 

06-45622684 

 

 

 

 

 


