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Sinds 25 mei 2018, is de nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming (A.V.G.) 
van kracht. De regels omtrent gebruik van persoonsgegevens zijn veranderd. 
In onderstaande brief, legt Sepsis en daarna uit wat dit inhoudt. 
 

Privacyverklaring Sepsis en daarna 

Augustus 2021  

Uw privacy is voor Sepsis en daarna van groot belang. Sepsis en daarna houdt zich dan 
ook aan de privacywet. Dit betekent dat uw gegevens veilig zijn en dat ze altijd netjes 
gebruikt worden. In deze privacyverklaring wordt uitgelegd wat Sepsis en daarna doet met 
informatie die zij over u te weten komt.  

Als u vragen hebt, of wilt weten wat Sepsis en daarna precies van u bijhoudt, neem dan 
contact op met Sepsis en daarna.  

Sepsis en daarna gebruikt uw persoonsgegevens zoals: uw factuuradres, e-mailadres, 
telefoonnummer en NAW-gegevens. Dit doen wij op basis van uw toestemming.   

 
Sepsis en daarna gebruikt uw persoonsgegevens voor de volgende zaken: 

• Om met u te kunnen communiceren betreffende uw vragen 

• Om u informatie/belangrijke aankondigingen of nieuwsbrieven te sturen 

• Om u het boek Sepsis en daarna toe te kunnen sturen 

• Om u een factuur te kunnen sturen 

Sepsis en daarna gebruikt, alleen met uw toestemming, middels het apart toesturen van 
een intake-formulier, uw gezondheidsgegevens en gegevens over uw persoonlijke situatie, 
alleen voor strikte toepassing in het kader van een mail-, telefonisch- of bezoekconsult of 
workshop, nl. 

• Om u, indien van toepassing, relevant, veilig en op maat advies te kunnen geven 

• Om u, indien van toepassing, zo zorgvuldig mogelijk voor te bereiden op een 
workshop 

U kunt op ieder moment bezwaar maken tegen dit gebruik van uw gegevens.  

Verstrekking aan andere bedrijven of 
instellingen  

Wij geven uw persoonsgegevens onder geen voorwaarde aan andere bedrijven of 
instellingen, behalve, en dan alleen met uw uitdrukkelijke toestemming, als dat gewenst is 
voor doorverwijzing naar een specialist of andere gezondheidszorgprofessional of als 
Sepsis en daarna dat wettelijk verplicht is (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij een 
vermoeden van een misdrijf).  

 

https://www.sepsis-en-daarna.nl/contact/
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Beveiliging  

Beveiliging van persoonsgegevens is voor Sepsis en daarna van groot belang. Sepsis en 
daarna zorgt dat uw gegevens bij haar goed beveiligd zijn. Sepsis en daarna past de 
beveiliging steeds aan en let goed op wat er mis kan gaan.  

Wijzigingen in deze privacyverklaring  

Wanneer deze dienst wijzigt, moet Sepsis en daarna natuurlijk ook de privacyverklaring 
aanpassen. Let dus altijd op de datum hierboven en kijk regelmatig of er nieuwe versies 
zijn. Sepsis en daarna zal haar best doen wijzigingen ook apart aan te kondigen.  

Inzage en wijzigen van uw gegevens  

Als u vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u altijd 
contact met Sepsis en daarna opnemen. Zie de contactgegevens hieronder.  

U hebt de volgende rechten:  

• Uitleg krijgen over welke persoonsgegevens Sepsis en daarna heeft/wat we 
daarmee doen  

• Inzage in de precieze persoonsgegevens die Sepsis en daarna heeft  

• Het laten corrigeren van fouten  

• Het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens  

• Intrekken van toestemming  

• Bezwaar maken tegen een bepaald gebruik  

Let op dat u altijd duidelijk aangeeft wie u bent, zodat we zeker weten dat we geen 

gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.  

Klacht indienen  

Als u vindt dat Sepsis en daarna u niet op de juiste manier helpt, dan heeft u het recht om 
een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Deze heet de Autoriteit Persoonsgegevens.  

Contactgegevens  

 Sepsis en daarna 
 Postadres: Taco Scheltemastraat 18 
 2597 CP Den Haag 
 nutma@sepsis-en-daarna.nl  
 Tel: 06-41271004 
 www.sepsis-en-daarna.nl  
       
 
  

mailto:nutma@sepsis-en-daarna.nl
http://www.sepsis-en-daarna.nl/

	Verstrekking aan andere bedrijven of instellingen
	Beveiliging
	Wijzigingen in deze privacyverklaring
	Inzage en wijzigen van uw gegevens
	Klacht indienen
	Contactgegevens

