
PRIVCACYBELEID VAN Praktijk Mariëtte van Lierop 
 

Dit Privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die Praktijk Mariëtte van Lierop 

verwerkt van haar klanten. 

Indien je gebruik maakt van de diensten van Praktijk Mariëtte van Lierop of om een andere reden 

persoonsgegevens aan Praktijk Mariëtte van Lierop verstrekt, geef je uitdrukkelijk toestemming om je 

persoonsgegevens in lijn met dit Privacybeleid te verwerken. 

Wij adviseren je om het Privacybeleid door te lezen en te bewaren voor je eigen administratie. 

 

1. Verantwoordelijke  

Verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens is Mariëtte van, Dorpsstraat 83 

4661HN Halsteren  KvK 20155107 Praktijk Mariëtte van Lierop is bereikbaar 

viainfo@betermetnatuur.nl of  0164-680401 

 

2. Welke gegevens verwerkt Praktijk Mariëtte van Lierop en voor welk doel 

2.1 In het kader van de diensten worden de volgende persoonsgegevens verwerkt: 

            a) -n.a.w. gegevens, geboortedatum, geslacht, , emailadres, telefoonnummer, verslaglegging 

 behandeltraject  

2.2 Praktijk Mariëtte van Lierop verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de 

volgende doeleinden: 

           a)De gegevens worden gebruikt voor administratieve doeleinden en behandeling 

 

3. Bewaartermijnen  

Praktijk Mariëtte van Lierop verwerkt en bewaart je persoonsgegevens gedurende de duur van15 jaar- 

Aansluitend  worden de persoonsgegevens vernietigd. 
 

4. Beveiligingsmaatregelen en verwerkers 

4.1 Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft Praktijk Mariëtte van Lierop passende 

technische en organisatorische maatregelen getroffen.  

4.2 Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt Praktijk Mariëtte van Lierop geen gebruik 

van diensten van derden, zogenaamde verwerker.  

 

5. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten 

5.1 De klant die zijn gegeven wil inzien kan daartoe een verzoek indienen bij Praktijk Mariëtte van 

Lierop 

5.2 Indien je klachten hebt over de wijze waarop Praktijk Mariëtte van Lierop je persoonsgegevens 

verwerkt of je verzoeken behandelt, kan je contact opnemen met de Praktijk Mariëtte van 

Lierop. 

5.3 Indien uw klacht niet naar tevredenheid wordt afgehandeld kunt u contact opnemen met 

autoriteit persoonsgegevens. 

5.4 Als je van mening bent dat er feitelijke onjuistheden in je dossiergegevens staan heb je recht op 

correctie van deze gegevens. 

 

6. Wijzigingen 

Dit Privacybeleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de Website bekend gemaakt. Wij 

adviseren je om regelmatig het Privacybeleid te bekijken.  

 

 

 

 

 


