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Bewegend Brein hecht belang aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze 
privacyverklaring wordt omschreven hoe Bewegend Brein met informatie over een 
geïdentificeerde natuurlijke persoon omgaat, volgens de Algemene verordening 
gegevensbescherming (AVG).  

1. Toepassing  

Deze privacyverklaring is van toepassing op (potentiële) cliënten van wie Bewegend Brein 
gegevens verwerkt.  

2. Verwerking van persoonsgegevens  

Bewegend Brein verwerkt de volgende persoonsgegevens:  

• Naam  
• Achternaam  
• Geboortedatum  
• Adresgegevens  
• Telefoonnummer  
• E-mailadres  
• BSN/ Documentnummer ID-kaart  

Deze gegevens zijn alleen toegankelijk voor Bewegend Brein en Direct-psycholoog.  

Inhoudelijke gegevens met betrekking tot de hulpvraag worden in het behandelplan, 
intakeverslag, sessieverslagen en eventuele verwijsbrieven opgeslagen op beveiligde 
servers van Direct-psycholoog of die van een derde partij in de EER (Europese 
Economische Ruimte). Deze zijn alleen toegankelijk voor Bewegend Brein en Direct-
psycholoog.  
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Bewegend Brein verwerkt persoonsgegevens die de betrokkene zelf persoonlijk 
(tijdens een gesprek of bijeenkomst), telefonisch, of digitaal (e-mail of 
webformulieren) aan Bewegend Brein heeft verstrekt zoals contactgegevens, 
persoonsgegevens of gegevens omtrent de hulpvraag. In de privacy statements en 
opdrachtformulieren van Direct-psycholoog en Bewegend Brein staat omschreven 
wat er met persoonsgegevens gebeurt en met wie deze worden gedeeld.  

Alleen met schriftelijke toestemming van de betrokkene wordt informatie 
opgevraagd bij andere hulpverleners of verwijzers.  

3. Doeleinden verwerking persoonsgegevens  

De persoonsgegevens worden voor de volgende doeleinden verwerkt:  

• Agendabeheer  
• Cliëntenadministratie  
• De behandeling en communicatie daarover  
• Het informeren over wijzigingen van de dienstverlening  
• De facturering en het afhandelen van uw betalingen  
• Het verstrekken van uw gegevens op basis van wet- en/of regelgeving.  

4. Rechtsgrond  

Bewegend Brein verwerkt persoonsgegevens op basis van de volgende rechtsgrond: 
uitvoering van of met het oog op het sluiten van een behandelovereenkomst voor het 
behandelen van gezondheidsklachten, psychische klachten of andere hulpvragen, welke in 
overleg met de cliënt wordt vastgesteld en vastgelegd.  

5. Verwerkers  

Bewegend Brein deelt persoonsgegevens met Direct-psycholoog (dienstverlening), zie 
website Direct-psycholoog voor eigen privacy statement.  

6. Persoonsgegevens delen met derden  

Bewegend Brein deelt persoonsgegevens met derden, als dat in het kader van een 
behandeling (bijvoorbeeld verwijzing, altijd met schriftelijke toestemming van de cliënt) is 
aangewezen of voor het voldoen aan een wettelijke verplichting. Bewegend Brein deelt geen 
persoonsgegevens met derden voor commerciële doeleinden.  
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7. Doorgifte buiten de EER  

Bewegend Brein geeft geen persoonsgegevens door aan landen buiten de Europese 
economische ruimte (EER).  

8. Bewaren van gegevens  

Bewegend Brein bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is. Er wordt een 
bewaartermijn gehanteerd van ten minste 20 jaar na het einde van de behandeling.  

 9. Wijziging privacy statement  

Bewegend Brein kan deze privacyverklaring altijd wijzigen, conform de algemene vordering 
gegevensbescherming (AVG). Een actuele versie van het privacy statement wordt op de 
website van Direct-psycholoog gepubliceerd. Het is verstandig dit privacy statement 
regelmatig te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van eventuele veranderingen.  

10. Rechten, vragen en klachten  

U hebt het recht om Bewegend Brein te verzoeken persoonsgegevens in te zien, te 
rectificeren, verwijderen, over te dragen, de verwerking te beperken en tegen de verwerking 
bezwaar te maken. Hiervoor kunt u contact opnemen met Bewegend Brein: privacy@direct-
psycholoog.nl. Bij vragen of klachten over de wijze waarop Bewegend Brein 
persoonsgegevens verwerkt, kunt u ook contact opnemen. Klachten zullen ten alle tijden 
getracht naar tevredenheid op gelost te worden. Mocht dat niet lukken, dan kunt u zich 
wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens 
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip- 
ons.  
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