Privacyverklaring
(for English start at page 5)
In het kader van onze dienstverlening verwerken wij uw persoonsgegevens. Deze
privacyverklaring hebben wij opgesteld om u te informeren over hoe wij met uw
persoonsgegevens omgaan.
Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 03.08.2021
Contactgegevens
De persoonsgegevens worden verwerkt door:
Jerome Verbeek
namens Praktijk Jerome Verbeek
Boschstraat 43
6211 AT Maastricht
+31 6 82077688
info@jeromeverbeek.nl
KvK 74864475
BTW NL001822988B52
AGB code praktijk 90066712
AGB code behandelaar 90101298
Praktijk Jerome Verbeek, hierna te noemen Jerome Verbeek verkrijgt
persoonsgegevens van uzelf, bijvoorbeeld de gegevens die u aan ons verstrekt via de
website, email, telefoon en app. Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens verkrijgen
via derden in het kader van onze dienstverlening.
Persoonsgegevens
Jerome Verbeek verwerkt de volgende categorieën van persoonsgegevens:
• NAW-gegevens
• Contactgegevens, zoals e-mailadres en telefoonnummers
• Geboortedatum en –plaats
• Geslacht
• Inhoud van communicatie
• IP-adres
Bijzondere persoonsgegevens:
• Gezondheid
• Indien gewenst door u upgeload een (pas)foto voor herkenning
• Zaken m.b.t. uw seksualiteit

•
•
•

Godsdienst of levensovertuiging
Indien gewenst door u, uw huisarts, therapeut of specialist
Mogelijke strafrechtelijke gegevens zoals een melding bij Veilig Thuis, begeleiding
door jeugdzorg, geweldconflicten in het gezin.

Doeleinden
Jerome Verbeek verwerkt deze persoonsgegevens voor diverse doeleinden, zoals:
• Het onderhouden van contact;
• Een goede en efficiënte dienstverlening;
• Het verrichten van administratieve handelingen;
• Verbetering van de dienstverlening;
• Facturering;
• Het innen van gelden en het nemen van incassomaatregelen;
• Marketing;
• Nakoming van wettelijke verplichtingen;
• Het voeren van geschillen;
• Het kunnen aanbieden van gepersonaliseerde advertenties en informatie op de
website (zie ook de tekst onder het kopje profilering);
Grondslagen
Wij verwerken bepaalde persoonsgegevens om uitvoering te geven aan uw
overeenkomst, dan wel om te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting (WGBO).
Tevens verwerken wij persoonsgegevens, omdat Jerome Verbeek hier gerechtvaardigde
belangen bij heeft. Deze gerechtvaardigde belangen zijn:
•
•
•
•

Het op zo efficiënt mogelijke wijze kunnen verlenen van dienstverlening;
De bescherming van financiële belangen;
De verbetering van diensten;
Beveiliging en het beheer van systemen;

Indien persoonsgegevens worden verwerkt op grond van toestemming, zal dat
afzonderlijk worden gevraagd.
Verstrekking aan derden
In het kader van dienstverlening kan Jerome Verbeek persoonsgegevens uitwisselen.
Jerome Verbeek kan voor de hiervoor genoemde doeleinden gebruik maken van
diensten van derden, zoals de IT-leveranciers van onze website en onze systemen. In het
kader daarvan worden aan deze derden persoonsgegevens verstrekt. Deze derden
mogen uw persoonsgegevens slechts verwerken voor de voornoemde doeleinden.
Tot slot kunnen uw persoonsgegevens verstrekt worden aan derden wanneer Jerome
Verbeek aan een wettelijke verplichting moet voldoen. Jerome Verbeek zal uw
gegevens niet verstrekken voor commerciële of goede doelen.
Doorgifte van uw gegevens buiten de EER
Uw persoonsgegevens kunnen buiten de EER worden verwerkt. De EER is de Europese
Economische Ruimte, bestaande uit de landen van de Europese Unie, Liechtenstein,

Noorwegen en IJsland. Meer in het bijzonder kunnen uw persoonsgegevens worden
verwerkt in de VS & Ierland indien u wenst via credit card te betalen. Daarvoor zijn
privacy maatregelen getroffen op basis van de “Global Privacy Policy”.
Daarnaast kunnen uw gegevens door derden buiten de EU worden opgeslagen wanneer
gebruik wordt gemaakt van Google Analytics, Whatsapp, LinkedIn of Facebook in het
contact met u. Deze partijen zijn “EU-VS Privacy Shield” gecertificeerd, zodat zij zich
zullen houden aan de Europese privacyregelgeving.
Hoe lang wij uw gegevens bewaren
Jerome Verbeek zal uw persoonsgegevens niet langer verwerken dan noodzakelijk voor
de doeleinden die zij in deze privacyverklaring heeft genoemd. Dit betekent dat uw
persoonsgegevens bewaard worden zolang zij nodig zijn om de betreffende doelen te
bereiken. Bepaalde gegevens moeten langer bewaard worden, omdat Jerome Verbeek
zich moet houden aan wettelijke bewaarplichten, zoals de fiscale bewaarplicht en WGBO.
De bewaartermijn voor medische gegevens is 20 jaar en voor financiële
gegevens 7 jaar.
Hoe wij uw gegevens beveiligen
Wij vinden het belangrijk dat uw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen verlies of
onbevoegde toegang van uw persoonsgegevens. Daarom heeft Jerome Verbeek
passende beveiligingsmaatregelen genomen.
Profilering
Wij maken gedragsanalyses van de informatie die wij over u verzamelen. Dit doen wij om
onze dienstverlening te kunnen verbeteren en voor onze verantwoording aan
opdrachtgevers door middel van rapportages.
Cookies
Op de website worden cookies gebruikt om de online dienstverlening te verbeteren. Via
cookies worden uw IP-adres en de systeeminformatie van uw apparaat verwerkt. Voor
meer informatie over deze cookies kunt u onze cookieverklaring raadplegen.
Uw rechten
U heeft het recht om Jerome Verbeek een verzoek te doen tot inzage van uw
persoonsgegevens. Na ontvangst van uw verzoek ontvangt u binnen 1 maand een
overzicht van uw persoonsgegevens. Indien daaruit onjuistheden blijken kunt u
verzoeken uw gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen.
Ook kunt u Jerome Verbeek verzoeken om overdracht van uw persoonsgegevens of
kunt u bezwaar aantekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens vanwege
bijzondere persoonlijke omstandigheden.
Vragen over deze privacyverklaring of een verzoek over de verwerking van uw
persoonsgegevens kunt u sturen naar:
Jerome Verbeek
namens Praktijk Jerome Verbeek

Boschstraat 43
6211 AT Maastricht
+31 6 82077688
info@jeromeverbeek.nl
Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door Jerome
Verbeek, laat dit dan vooral aan mij weten. Mocht u er met mij niet samen uitkomen,
dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de
Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit
Persoonsgegevens.
Wijzigingen privacyverklaring
Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 03.08.2021
Jerome Verbeek kan deze privacy verklaring aanpassen. Nieuwe versies worden altijd
op de website gepubliceerd. Wij raden u daarom aan om deze verklaring geregeld te
raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van wijzigingen.
Met vriendelijke groet,
Jerome Verbeek
namens Praktijk Jerome Verbeek
Boschstraat 43
6211 AT Maastricht
+31 6 82077688
www.jeromeverbeek.nl
info@jeromeverbeek.nl
KvK 74864475
BTW NL001822988B52
AGB code praktijk 90066712
AGB code behandelaar 90101298
MBOG lidmaatschapsnummer 1038TL

Privacy statement
(For your convenience, we have provided a translation of this statement. This
translation is for informational purposes only, and the definitive version of this
statement is the Dutch version)
In the context of our services, we process your personal data. We have drawn up this
privacy statement to inform you about how we handle your personal data.
This privacy statement was last amended on 03.08.2021
Contactdetails
The personal data are processed by:
Jerome Verbeek
on behalf of Practice Jerome Verbeek
Boschstraat 43
6211 AT Maastricht
+31 6 82077688
info@jeromeverbeek.com
KvK 74864475
BTW/VAT NL001822988B52
AGB code praxis 90066712
AGB code therapist 90101298
MBOG membership number 1038TL

Practice Jerome Verbeek, hereinafter referred to as Jerome Verbeek obtains personal
data from yourself, for example the data you provide tous via the website,email,
telephone and app. In addition, we may obtain your personal data through third parties
in the context of our services.
Personal data
Jerome Verbeek processes the following categories of personal data:
• Naw data
• Contact information, such as email address and phone numbers
• Date and place of birth
• gender
• Content of communication
• IP address
Special personal data:
• health
• If desired by uploading a (passport) photo for recognition

•
•
•
•

Business regarding.b your sexuality
Godsdienst of levensovertuiging
If desired by you, your gp, therapist or specialist
Possible criminal data such as a report to Safe Home, guidance by youth care,
violence conflicts in the family.

Purposes
Jerome Verbeek processes this personal data for various purposes, such as:
• Maintaining contact;
• A good and efficient service;
• Carrying out administrative acts;
• Improving services;
• Billing;
• Collecting funds and taking collection measures;
• Marketing;
• Fulfilment of legal obligations;
• Conducting disputes;
• Being able to offer personalized advertisements and information on the website (see
also the text under the heading profiling);
Foundations
We process certain personal data in order to implement your agreement, or to be able
to comply with a legalobligation (WGBO).
We also process personal data, because Jerome Verbeek has legitimate interests in
this. These legitimate interests are:
•
•
•
•

To be able to provide services in the most efficient way possible;
The protection of financial interests;
Improving services;
Security and management of systems;

If personal data are processed on the basis of consent, this will be requested separately.
Provision to third parties
In the context of services, Jerome Verbeek can exchange personal data. Jerome
Verbeek may use third-party services, such as the IT suppliers of our website and our
systems, for the aforementioned purposes. In this context, personal data are provided to
these third parties. These third parties may only process your personal data for the
aforementioned purposes.
Finally, your personal data may be provided to third parties if Jerome Verbeek has to
comply with a legal obligation. Jerome Verbeek will not provide your data for
commercial or charitable purposes.
Transfer of your data outside the EEA
Your personal data may be processed outside the EEA. The EEA is the European
Economic Area, consisting of the countries of the European Union, Liechtenstein, Norway

and Iceland. In particular, your personal data may be processed in the USA & Ireland
if you wish to pay by credit card. For this purpose, privacy measures have been taken on
the basis of the "Global Privacy Policy".
In addition, your data may bestored by third parties outside the EU when using Google
Analytics, Whatsapp, LinkedIn or Facebook in contact with you.
How long we keep your data
Jerome Verbeek will not process your personal data longer than necessary for the
purposes ithas mentioned in thisp rivacy statement. This means that your personal data
will be stored for as long as they are necessary to achieve the relevantpurposes. Certain
data must be stored longer, because Jerome Verbeek must comply with legal retention
obligationsand, such asthe fiscal retention obligation and WGBO. The retention period
for medical data is 20 years and for financial data 7 years.
How we protect your data
We believe it is important that your personal data is protected against loss or
unauthorized access to your personal data. That is why Jerome Verbeek has taken
appropriate security measures.
Profiling
We make behavioral analyses of the information we collect about youand. We do this in
order to improve our services and for our accountability to clients through reports.
Cookies
Cookies are used on the website to improve online services. Cookies process your IP
address and your device's system information. For more information about these cookies,
please consult our cookie statement.
Your rights
You have the right to request Jerome Verbeek to access your personal data. After
receiving your request, you will receive an overview of your personal data within 1
month. If inaccuracies appear to be inaccuracies, you can request that your data be
adjusted, supplemented, deleted or shielded.
You can also request Jerome Verbeek to transfer your personal data or you can object
to the processing of your personal data due to special personal circumstances.
Questions about this privacy statement or a request about the processing of your
personal data can be sent to:
Jerome Verbeek
on behalf of Practice Jerome Verbeek
Boschstraat 43
6211 AT Maastricht
+31 6 82077688
info@jeromeverbeek.com

If you have a complaint about the processing of your personal data by Jerome Verbeek,
please let me know. If you do not come to an end with me, you have the right to file a
complaint with the privacy regulator, the Dutch Data Protection Authority. You can
contact the Dutch Data Protection Authority for this.
Changes to the privacy statement
This privacy statement was last amended on 03.08.2021
Jerome Verbeek can amend this privacy statement. New versions are always published
on the website. We therefore recommend that you consult this statement regularly so
that you remain informed of changes.

Yours sincerely,
Jerome Verbeek (therapist)
on behalf of Practice Jerome Verbeek
Boschstraat 43
6211 AT Maastricht
+31 6 82077688
www.jeromeverbeek.nl/eng
info@jeromeverbeek.com

KvK 74864475
BTW/VAT NL001822988B52
AGB code praxis 90066712
AGB code therapist 90101298
MBOG membership number 1038TL

