
Authoriteit Persoonsgegevens - Algemene Verordening Gegevensbescherming 

 

1. Naam en contactgegevens  

 

Espavo Praktijk 

Harderwijkerzand 56  

1274 TC Huizen 

Sylvia Slegers 

 

2. Verwerkingsregister 

De enige persoonsgegevens die verwerkt worden zijn:  

- contactgegevens (naam/adres/telefoonnummer/email). Deze contactgegevens worden in 

geval van een astrologisch consult aangevuld met de geboorteplaats/-datum en -tijd. 

 

Naam/adres/telefonnummer/email worden verwerkt ten einde contact op te kunnen nemen en 

de geboorteplaats/-datum en -tijd worden vastgelegd ten einde een horoscoopduiding te kunnen 

uitvoeren. 

 

De betrokkene is op geen enkele wijze verplicht om toestemming te geven voor de verwerking 

van de persoonsgegevens. Hoewel dat vanuit praktisch oogpunt uiteraard wel wenselijk is. 

 

Tevens heeft de betrokkene het recht om de gegeven toestemming voor een bepaalde 

verwerking, zonder opgaaf van reden, in te trekken (zie punt 4). 

 

3. Gegevensbeschermingsbeleid 

 

De persoonsgegevens worden opgeslagen op een usb-stick en bewaard in een afgesloten 

ladenkast waar uitsluitend bovengenoemde persoon toegang toe heeft. De informatie wordt 

onder geen enkel beding aan derden verstrekt en wordt vijf jaar na het laatse consult vernietigd. 

 

4. Privacy verklaring 

 

Met betrekking tot de eigen verwerkte persoonsgegevens heeft de betrokkene te alle tijden de 

volgende rechten (Zie ook punt 5 + 6): 

 

- inzage in de verwerkte persoonsgegevens 

- rectificatie en/of aanvulling van de verwerkte persoonsgegevens 

- vergetelheid (wissen) van de verwerkte persoonsgegevens 

- dataportabiliteit (inzage in/overdragen) van de verwerkte persoonsgegevens 

- beperking van de verwerking: minder persoonsgegevens laten verwerken. 

- bezwaar tegen verwerking van persoonsgevens  

 

Tevens heeft de betrokkene het recht om de gegeven toestemming voor een bepaalde 



verwerking, zonder opgaaf van reden, in te trekken of een klacht in te dienen bij de relevante 

privacytoezichthouder: de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).  

 

5. Privacyrechten  

Met betrekking tot de eigen verwerkte persoonsgegevens hebben cliënten te alle tijden de 

volgende rechten: 

Inzage in de verwerkte persoonsgegevens 

Geïnformeerd worden over:  

- De reden waarom bepaalde gegevens verwerkt worden. 

- Welke soorten persoonsgegevens verzameld worden. 

- Hoe lang de persoonsgegevens bewaard worden. 

- Het recht om de eigen persoonsgegevens te laten wijzigen, aanvullen of wissen, om te vragen 

om minder persoonsgegevens te verwerken en om bezwaar te maken tegen verwerking van 

hun persoonsgegevens. 

- Het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. 

Rectificatie, actualisatie en/of aanvulling van de verwerkte persoonsgegevens 

 

Vergetelheid (wissen) van de verwerkte persoonsgegevens 

Mogelijke redenen: 

- De persoonsgegevens zijn niet meer nodig voor de doeleinden waarvoor ze verzameld of 

verwerkt zijn. 

- De betrokkene heeft eerder (uitdrukkelijke) toestemming gegeven voor het gebruik van zijn 

gegevens, maar trekt die toestemming nu in. 

- De betrokkene maakt bezwaar tegen de verwerking.  

- De persoonsgegevens worden onrechtmatig verwerkt.  

- Het laatste consult heeft 5 jaar geleden plaatsgevonden. 

 

Dataportabiliteit (inzage in/overdragen) van de verwerkte persoonsgegevens 

- Het recht om de eigen persoonsgegevens te in te zien en te ontvangen. 

 

Minder persoonsgegevens laten verwerken 

 

Bezwaar tegen verwerking van persoonsgevens 

 

6. Verzoek m.b.t. privacyrechten 

 

Een verzoek m.b.t. privacyrechten (zie punt 5) dient schriftelijk (via email of brief) ingediend te 

worden. Zie http://www.espavopraktijk.nl/home/25 

 

Beantwoording inzake het verzoek en de inwilliging ervan zal, binnen één maand, via email 

geschieden. 

http://www.espavopraktijk.nl/home/25

