
Privacy Statement 

Sprankelend Zijn vindt het belangrijk dat de privacy van cliënten goed is geborgd. Deze privacy 
verklaring beschrijft hoe wordt omgaan met uw persoonsgegevens. Als u vragen heeft over de 
privacy verklaring kunt u een e-mail sturen naar info@logopediepraktijkspreekwijzer.nl o.v.v. 
Sprankelend Zijn. 
 
Wanneer je onze website bezoekt en/of contact met ons zoekt, vertrouw je ons bewust 
persoonsgegevens toe. In dit privacy statement leggen we uit: 

1. Welke gegevens we verzamelen 
2. Waartoe we dat doen 
3. Hoe we ermee omgaan 
4. Hoe je je persoonsgegevens kunt inzien, wijzigen en verwijderen 

 
De informatie op de website is met de grootst mogelijke zorg tot stand gekomen, onverlet dat op de 
website vermelde informatie berust op een momentopname, derhalve is informatie op onze website 
informatief, alsmede indicatief van aard. Voorts zijn typ- en spelfouten onder voorbehoud, hierbij 
inbegrepen de vrijblijvendheid van de algehele inhoud. 
 

1. Welke gegevens verzamelen we? 
De gegevens die cliënten verstrekken aan Sprankelend Zijn worden uitsluitend gebruikt voor het doel 
waarvoor ze zijn achtergelaten. Voor het maken van een afspraak worden in ieder geval deze 
gegevens genoteerd: 

 Voor- en achternaam 

 Adresgegevens 

 Telefoonnummer 

 E-mailadres 
Mogelijk genoteerd worden: 

 Geboortedatum  

 Indien van toepassing: Bedrijfsgegevens 

 Bankrekeningnummer 

 KvK nummer 

 BTW nummer 
 

2. Waartoe verzamelen we deze persoonsgegevens? 
We verzamelen je persoonsgegevens om je van dienst te kunnen zijn voor behandelingen in praktijk 
Sprankelend Zijn. We hebben die gegevens nodig om je de informatie toe te sturen en de financiële 
administratie correct bij te houden. We verzamelen je persoonsgegevens nooit om ze door te 
verkopen aan anderen. 
 

3. Hoe gaan we om met je persoonsgegevens? 
We behandelen alle gegevens die we van je ontvangen vertrouwelijk. Dat wil zeggen dat we ze alleen 
delen met derden als dat noodzakelijk is voor de uitvoering van ons werk of om te voldoen aan onze 
wettelijke plichten. We bewaren je gegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren 
waarvoor je gegevens worden verzameld. Als onderneming zijn we wettelijk verplicht om onze 
administratie, inclusief facturen met adresgegevens, zeven jaar te bewaren. De praktijk neemt alle 
passende technische en organisatorische maatregelen die redelijkerwijs mogelijk zijn om de beveilig 
van uw gegevens te waarborgen. Onze website draait op een goed beveiligde server die in Nederland 
staat. De verbinding naar onze website is beveiligd met SSL-technologie. Je herkent dit aan het slotje 
dat verschijnt in je browser. Onze eigen computers zijn beveiligd met een professionele firewall. 
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4. Persoonsgegevens inzien, wijzigen of verwijderen? 

Klopt er iets niet, wil je je gegevens inkijken of laten verwijderen? Neem dan contact op via: 
info@logopediepraktijkspreekwijzer.nl o.v.v. Sprankelend Zijn. Mocht je er aanleiding toe zien, dan 
kun je bezwaar maken tegen de verwerking van persoonsgegevens en/of een klacht indienen bij de 
Autoriteit Persoonsgegevens. 
 
Wij behouden ons het recht voor wijzigingen in deze privacyverklaring aan te brengen. De wijzigingen 
treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding. 

Vlissingen, mei 2020 
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