
 

 

 

 

 
 

PRIVACYVERKLARING 

 

Verantwoordelijkheid 

Denken over denken, c.q. Nelleke Krol is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens in het 

kader van de Filosofische Praktijk, zoals weergegeven in deze Privacyverklaring.  

Contact: 0651 541 789 of denkenoverdenken@outlook.com. 

 

Persoonsgegevens 

Denken over denken verwerkt persoonsgegevens van bezoekers wanneer zij gebruik maken van haar diensten 

en/of omdat bezoekers deze zelf aan Denken over denken verstrekken. Denken over denken verwerkt de 

volgende persoonsgegevens: voor- en achternaam, adresgegevens, telefoonnummer, emailadres en 

bankrekeningnummer. De verwerking is gericht op facturering en contact in het kader van de dienstverlening en 

nakoming van wettelijke verplichtingen. Zonder deze gegevens is Denken over denken niet in staat haar diensten 

te verlenen. 

 

Tijdens de gesprekken worden er schriftelijke aantekeningen gemaakt, waarbij de voornaam van de bezoeker en 

de inhoud van het gesprek worden genoteerd. De aantekeningen worden geanonimiseerd gebruikt tijdens 

supervisie of intervisiebijeenkomsten met vakgenoten.  

 

Denken over denken bewaart de persoonsgegevens van bezoekers niet langer dan strikt nodig is, dat wil zeggen 

(1) financiële administratie op grond van de wettelijke bewaarplicht maximaal 7 jaar en (2) contactgegevens 

maximaal 1 jaar na de laatste afspraak. Denken over denken verstrekt geen persoonsgegevens aan derden, 

tenzij dit nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 

 

Gegevens inzien, corrigeren of verwijderen 

De bezoeker heeft het recht om zijn/haar persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast 

heeft de bezoeker het recht om zijn/haar eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of 

bezwaar te maken tegen de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens. Voorts heeft de bezoeker het recht op 

gegevensoverdraagbaarheid, dat wil zeggen dat de bezoeker bij Denken over denken een verzoek kan indienen 

om zijn/haar persoonsgegevens in een computerbestand naar de bezoeker of een ander, door de bezoeker 

genoemde organisatie, te sturen. 

 

De bezoeker kan een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van zijn/haar 

persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van zijn/haar toestemming of bezwaar op de verwerking van 

zijn/haar persoonsgegevens sturen naar denkenoverdenken@outlook.com. Denken over denken reageert binnen 

4 weken op deze verzoeken.  

 

Klachten 

Eventuele klachten in verband met (de uitvoering van) deze Privacyverklaring kunnen worden ingediend bij de 

Autoriteit Persoonsgegevens (https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-

persoonsgegevens/tip-ons). 

 

Beveiliging 

Denken over denken neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste 

openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.  

 

Wijzigingen  

Denken over denken behoudt zich het recht voor deze Privacyverklaring aan te passen zonder kennisgeving aan 

bezoekers. De geldende versie van deze Privacyverklaring is te downloaden via 

https://www.denkenoverdenken.com. 

 

Datum: 1 januari 2021  
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