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PRIVACY-STATEMENT  
Mw. Dr. G. Pool, praktijkhouder Pool Psychotherapie & Supervisie Groningen 
 
 

Mw. Dr. G. Pool, als praktijkhouder van Pool Psychotherapie & Supervisie gevestigd te Groningen 

en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 000008143234 zet zich in om zich te 

houden aan de wet bescherming van persoonsgegevens, zoals beschreven in de Algemene verordening 

gegevensbescherming (AVG, van kracht sinds 25 mei 2018). In dit privacy-statement beschrijft de 

praktijkhouder hoe zij omgaat met informatie over een identificeerbare natuurlijke persoon, zoals 

bedoeld in de wet Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).  

 

1. Toepassing: Dit privacy-statement is van toepassing op de volgende categorieën natuurlijke 

personen van wie Praktijkhouder G. Pool persoonsgegevens verwerkt: a. (potentiële) cliënten/patiënten 

die zich vervoegd hebben bij de praktijk; b. alle overige personen, zoals supervisanten, die met de 

praktijkhouder contact opnemen vanwege werkzaamheden in de GGZ en van wie de praktijkhouder in 

dat kader persoonsgegevens verwerkt.  

 

2. Verwerking van persoonsgegevens: 

De praktijkhouder G. Pool verwerkt in voorkomende gevallen de volgende persoonsgegevens:  

a. persoonsgegevens die een betrokkene zelf heeft verstrekt, hetzij persoonlijk (bijv. tijdens een 

bespreking of bijeenkomst), hetzij digitaal (bijv. via email), zoals contactgegevens of andere 

persoonsgegevens;  

b. alleen wanneer daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de betrokkene: 

persoonsgegevens die worden opgevraagd door bijv. andere hulpverleners of verwijzers. 
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3. Doeleinden verwerking persoonsgegevens:  

De praktijkhouder G. Pool verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:  

- het in gang zetten en/of uitvoeren van een psychologische/psychotherapeutische behandeling, 

alsmede de declaratie van verrichtte werkzaamheden in dat kader, op grond van een 

behandelovereenkomst in het kader van de basis GGZ of de specialistische GGZ.  

- het in gang zetten en/of uitvoeren van een supervisietraject, alsmede de declaratie van verrichtte 

werkzaamheden in dat kader, op grond van een supervisiecontract 

- het in gang zetten en/of uitvoeren van een leertherapietraject, alsmede de declaratie van verrichtte 

werkzaamheden in dat kader, op grond van een leertherapietraject 

 

4. Rechtsgrond 

De praktijkhouder G. Pool verwerkt persoonsgegevens op basis van één van de volgende 

rechtsgronden: 

a. toestemming van de betrokkene. Deze toestemming kan altijd weer worden ingetrokken, zonder 

dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming 

vóór de intrekking; 

b. uitvoering van - of met het oog op- het sluiten van een geneeskundige behandelovereenkomst in het 

kader van de GGZ, dan wel het sluiten van een supervisiecontract, dan wel een leertherapiecontract, 

waaronder ook het declareren aan derden, zoals een zorgverzekeringsmaatschappij, of een 

opleidingsinstituut e.d.; 

c. een wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld de verplichting om een behandeldossier bij te 

houden of het BSN te registreren; 

d. een gerechtvaardigd belang, zoals in voorkomende gevallen het gebruik van contactgegevens voor 

het uitnodigen voor een bijeenkomst, die verondersteld wordt niet strijdig te zijn met andere belangen 

voortvloeiend uit eerder gemaakte afspraken i.h.k.v. behandeling, supervisie, of leertherapie. 

 

5. Verwerkers 

De praktijkhouder G. Pool kan voor het verwerken van persoonsgegevens dienstverleners (genoemd: 

verwerkers) inschakelen die uitsluitend volgens instructies van de praktijkhouder G. Pool 

persoonsgegevens verwerken; zij sluit met deze eventuele verwerkers een verwerkersovereenkomst die 

voldoet aan de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg) daaraan stelt. 

 

6. Persoonsgegevens delen met derden 

De praktijkhouder G. Pool deelt persoonsgegevens alleen dan met derden, als dat in het kader van een 

behandelingstraject (bijvoorbeeld een verwijzing) is aangewezen – en slechts met toestemming van de 

betreffende persoon; of als dat vereist is voor het voldoen aan een nader te specificeren wettelijke 

verplichting. De praktijkhouder G. Pool deelt geen persoonsgegevens met derden voor commerciële 

doeleinden. 
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