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Privacyverklaring 
 
De Gedachtendokter respecteert de privacy van bezoekers van de website en draagt er zorg voor dat 
de (persoonlijke) informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van de 
(persoons)gegevens gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is met de eisen van de wet. 
 
In deze privacyverklaring vindt u onze gegevens, leest u wat persoonsgegevens zijn, wat onder 
verwerking van persoonsgegevens wordt verstaan, voor welke doeleinden wij uw persoonsgegevens 
verwerken, wat uw rechten zijn, wat we doen om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens veilig 
worden verwerkt en hoe lang uw persoonsgegevens bewaard worden. Deze privacyverklaring is van 
toepassing als u onze website (www.degedachtendokter.nl) bezoekt, een (groeps)cursus boekt, een 
afspraak maakt, een bestelling plaatst of een overeenkomst sluit. 
 

Gegevens van De Gedachtendokter 
Email: info@deGedachtendokter.nl 
Telefoonnummer: 06-86488478 
Adres: Herculesstraat 133 1076 CC Amsterdam 
Kamer van Koophandel: 56439032 
 

Toelichting begrippen 
Persoonsgegevens 
Persoonsgegevens zijn alle gegevens die informatie geven over jou en waarmee je rechtstreeks of 
indirect identificeerbaar bent. 
Verwerking persoonsgegevens 
Onder verwerking van persoonsgegevens verstaan we: het verzamelen, vastleggen, ordenen, 
bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van 
doorzending, verspreiding of enige andere vorm van terbeschikkingstelling, samenbrengen, met 
elkaar in verband brengen, alsmede het afschermen, uitwissen of vernietigen van je 
persoonsgegevens. 
 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken 
De Gedachtendokter verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen: 
- Om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren 
- Om na te gaan of u boven de leeftijd van 16 bent en bevoegd bent een overeenkomst met ons aan 

te gaan 
- Om elektronische bevestigingen van de registratie en/of de bestelling te kunnen sturen 
- Het afhandelen van uw inschrijving en betaling 
- Voor het verzenden van onze nieuwsbrief 
- U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten 
- Om de browser en/of het apparaat te herkennen 
- Voor het verbeteren van de website 
- Om onze administratie te kunnen voeren en de belastingaangifte te doen 
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Persoonsgegevens die wij verwerken 
De Gedachtendokter verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten 
en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens 
die wij verwerken: 
- Voor- en achternaam 
- Geslacht 
- Geboortedatum 
- Adresgegevens 
- Telefoonnummer 
- E-mailadres 
- IP-adres 
- Gegevens over uw activiteiten op onze website 
- Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf 

onderdeel is van een advertentienetwerk) 
- Internetbrowser en apparaat type 
- Bankrekeningnummer 
 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken 
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die 
jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet 
controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de 
online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld 
worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming 
persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via 
info@deGedachtendokter.nl, dan verwijderen wij deze informatie. 
 

Aan wie geven wij jouw gegevens door? 
Wij gebruiken jouw gegevens in principe alleen voor onszelf. Maar in de volgende gevallen kan het 
nodig zijn om jouw gegevens door te geven aan anderen: 
– ICT-bedrijven. Wij maken gebruik van ICT-bedrijven, zoals websitebeheerders en hosting bedrijven, 
die de gegevens opslaan en beheren. Deze ICT-bedrijven zijn gevestigd in Nederland. 
– Accountant / boekhouder. De gegevens die op de factuur staan moeten wij doorgeven aan onze 
accountant /boekhouder. Onze boekhouder / accountant is gevestigd in Nederland 
– Overheidsinstanties. We kunnen verplicht worden om gegevens af te staan aan Nederlandse 
overheidsinstanties. 
 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren 
Wij bewaren jouw gegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor wij ze 
verzamelen, ontvangen en/of gebruiken. In het algemeen hanteren wij daarbij de volgende 
bewaartermijnen: 
 

SOORT GEGEVENS BEWAARTERMIJN 

Klantgegevens (NAW gegevens, geboortedatum, 
e-mail adres, telefoonnummers) 
 

Tot 7 jaar na de laatste afspraak. Indien de wet 
een anderebewaarplicht voorschrijft, wordt deze 
gehandhaafd. 

Factuurgegevens, transactiegegevens en overige 
financiële gegevens 

7 jaar op basis van de wettelijke fiscale 
bewaarplicht. 

Correspondentie Tot 2 jaar na de laatste correspondentie. 

Informatie die je op de website invoert om op de Zolang de informatie relevant is om op de 
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website te tonen. website te tonen. 

Informatie die verband houdt met een juridische 
procedure. 

Zolang dat nodig is voor het voeren van de 
juridische 
procedure of voor het vaststellen van onze 
rechten in een 
juridische procedure. 

 
  
Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken 
De Gedachtendokter gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein 
tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw 
computer, tablet of smartphone. De Gedachtendokter gebruikt cookies met een puur technische 
functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw 
voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te 
laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag 
bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste 
bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd 
voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen 
dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen 
via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: 
https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/ 
 
Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Wij maken gebruik van Google Analytics 
om algemene bezoekgegevens bij te houden en om te kunnen analyseren hoe effectief onze 
advertenties, sociale media- en zoekmachineoptimalisatie-activiteiten zijn. De gegevens worden dus 
gebruikt voor gebruik voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Tevens 
optimaliseren wij hiermee de werking van de website. Ook hebben wij Google Analytics privacy-
vriendelijk ingesteld, zodat IP-adressen geanonimiseerd worden en gegevens over een beveiligde 
verbinding gestuurd worden. 
 
Met Google hebben wij een verwerkersovereenkomst. De statistische gegevens worden 
overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in Europa en de Verenigde Staten. Lees 
het privacybeleid van Google voor meer informatie, alsook het specifieke privacybeleid van Google 
Analytics. Voor informatie over hoe Google compliant is aan de GDPR heeft Google specifieke 
pagina’s: Google Cloud en de GDPR en wat Google doet op het gebied van databescherming. 
Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten 
over de website aan ons te kunnen verstrekken en om De Gedachtendokter als adverteerder 
informatie over de effectiviteit van onze campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie 
aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden 
de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. 
 
Graag wijzen we u er expliciet op dat deze gegevens door De Gedachtendokter nooit te herleiden zijn 
naar u als persoon of individu, uitgezonderd situaties waarin u uzelf via één van de formulieren op de 
website als persoon identificeert. Dit kan bijvoorbeeld door een emailadres achter te laten wanneer 
u zich inschrijft voor de nieuwsbrief. 
 
De door De Gedachtendokter verzamelde gegevens worden niet aan derden verstrekt. 
 
 

 
Statistieken 

https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/
https://www.google.com/intl/nl/policies/privacy/
https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=nl
https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=nl
https://www.google.com/cloud/security/gdpr/
https://privacy.google.com/businesses/compliance/#?modal_active=none
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Statistische cookies helpen eigenaren van websites begrijpen hoe bezoekers hun website gebruiken, 
door anoniem gegevens te verzamelen en te rapporteren. 

Naam Aanbieder Doel Vervaltermijn 

_utma Google Analytics Verzamelt gegevens over het aantal keren dat een 
gebruiker de website heeft bezocht, evenals data voor 
het eerste en meest recente bezoek. 

2 jaar 

_utmb Google Analytics Registreert een tijdstempel met het exacte tijdstip 
waarop de gebruiker de website heeft bezocht. Wordt 
gebruikt om de duur van een websitebezoek te 
berekenen. 

30 minuten 

_utmc Google Analytics Registreert een tijdstempel met het exacte tijdstip 
waarop de gebruiker de website verlaat. Wordt gebruikt 
om de duur van een websitebezoek te berekenen. 

30 minuten 

_utmz Google Analytics Verzamelt gegevens over waar de gebruiker vandaan 
kwam, welke zoekmachine werd gebruikt, op welke 
koppeling werd geklikt en welke zoekterm werd 
gebruikt. 

6 maanden 

_ga Google Analytics Registreert een uniek ID die wordt gebruikt om 
statistische gegevens te genereren over hoe de bezoeker 
de website gebruikt. 

2 jaar 

_gat Google Analytics Gebruikt om verzoeksnelheid te vertragen 30 min 

_gid Google Analytics Registreert een uniek ID die wordt gebruikt om 
statistische gegevens te genereren over hoe de bezoeker 
de website gebruikt. 

30 min 

 
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast 
heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of 
bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door De Gedachtendokter en 
heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt 
indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een 
ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, 
verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw 
toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar 
info@deGedachtendokter.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, 
vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie 
uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), 
paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We 
reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. De Gedachtendokter wil u er  
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tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale 
toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: 
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons 
 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen 
De Gedachtendokter neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende 
maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en 
ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn 
of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@deGedachtendokter.nl. 
 

Disclaimer 
Hoewel bij het ontwikkelen en onderhouden van deze website de grootst mogelijke zorgvuldigheid 
wordt betracht, bestaat de mogelijkheid dat bepaalde informatie na verloop van tijd niet meer juist 
is. De Gedachtendokter aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van alle activiteiten die 
worden ondernomen op basis van de informatie zoals verstrekt op deze website. Aan de inhoud van 
deze website kan geen verplichting van De Gedachtendokter worden ontleend, met uitzondering van 
die gevallen waarbij een schriftelijke overeenkomst is opgemaakt. 
 

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons
mailto:info@destoppers.nl

