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Privacyverklaring
NB In onderstaande verklaring zijn Stal Kelpie en de persoon Eva Maassen synoniem.

Persoonsgegevens
Stal Kelpie / Eva Maassen gaat zorgvuldig en vertrouwelijk om met uw persoonsgegevens, zoals is vastgelegd 
in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
Als u gebruik maakt van de diensten van Stal Kelpie dan heeft zij gegevens van u nodig.
Die verstrekt u telefonisch (bijvoorbeeld bij het maken van een afspraak), via persoonlijk contact, via een 
contactformulier van de website of via de mail. Stal Kelpie kan u vragen naar:
•	 Naam
•	 Geboortedatum
•	 Adresgegevens
•	 Telefoonnummer	/	mobiel	nummer
•	 E-mailadres
•	 Eventuele,	ter	zake	doende,	medische	gegevens

Waarom is dat nodig?
Om een behandeling op maat te kunnen geven en contact te onderhouden heeft Stal Kelpie 
uw persoonsgegevens nodig. Om veilig te kunnen werken inventariseert Stal Kelpie eventuele 
gezondheidsproblemen. De aard van het werk van Stal Kelpie bestaat o.a. uit de behandeling van 
psychische problematiek. Daarom kan het soms noodzakelijk zijn dat Stal Kelpie bijzondere en gevoelige 
persoonlijke informatie van u vraagt.

Delen met anderen 
Uw persoonsgegevens worden niet gebruikt voor commerciële doeleinden en Stal Kelpie zal uw gegevens 
niet delen met derden.

Bewaartermijn gegevens
Uw gegevens worden 15 jaar na beëindiging van de behandeling vernietigd. Dit is wettelijk bepaald.

Gegevens inzien, aanpassen en verwijderen
U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te (laten) corrigeren of te (laten) verwijderen. U kunt een 
verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@stalkelpie.nl . Er zal dan een afspraak worden 
gemaakt, omdat hiervoor legitimatie altijd noodzakelijk is, om aan te tonen dat het om uw persoonsgegevens 
gaat.

Beveiliging
Stal Kelpie neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, 
verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. 
Hebt u desondanks de indruk dat uw gegevens onvoldoende beveiligd zijn, onjuist bewaard worden of zonder 
uw toestemming worden verwerkt of gedeeld, neem dan contact op via 06 50816489 of via info@stalkelpie.nl

Meer informatie
Als u vragen hebt over het gebruik van uw persoonsgegevens door Stal Kelpie kunt u bellen met
06 50816489 of mailen naar info@stalkelpie.nl 
Voor meer informatie over privacy kunt u de website van de Autoriteit Persoonsgegevens raadplegen.


