Over Sensi, de AVG en privacy
Ook voor ons is de AVG privacywet ingegaan op 25 mei jl.
Wat betekent dit voor de SensiTherapeut?
1. We passen goed op jouw gegevens en voldoen hiermee aan de wet.
2. De www.sensishop.nl voldoet aan alle eisen, en zelfs nog meer, als het om jouw veiligheid
gaat.
3. Je kunt gewoon bestellen, als je eenmalig hebt aangeklikt dat je onze privacyvoorwaarden
accepteert (lekker simpel)
4. Wij hoeven GEEN verwerkingsovereenkomst met jou te sluiten voor levering aan jouw
klanten. Dit hebben we uit overleg met een aantal juristen vernomen.
5. V.w.b. alle andere regels, zie ons bijgesloten privacyreglement.
6. Via jouw beroepsvereniging kun je vernemen, wat te doen voor jouw praktijk, met
cliëntdossiers en zo.
Voor de rest is het allemaal niet zo spannend.
Groetjes en veel succes met je praktijk,
Cornel & Kees

Sensi privacy-verklaring (versie 1.2 dd 29 mei 2018)
Algemeen:
Sensi respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de
persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken uw
gegevens om de bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Voor het overige
gebruiken we deze gegevens niet. Sensi zal uw persoonlijke
gegevens niet aan derden verkopen / geven en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking
stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling.
Gebruik van NAW Gegevens:
Sensi gebruikt de verzamelde gegevens om haar klanten de volgende diensten te leveren:
Als u een bestelling plaatst, hebben we uw naam, e-mailadres en afleveradres nodig om uw
bestelling uit te voeren. Om het winkelen bij de Sensishop zo aangenaam mogelijk te laten zijn, slaan
wij met uw toestemming uw persoonlijke gegevens en de gegevens met betrekking tot uw bestelling
op. Het softwaresysteem is zo opgezet, dat de adresgegevens van uw ontvanger niet worden
getoond, dan alleen op de dag van verwerking.
Hoelang bewaren wij uw gegevens:
Wij bewaren gegevens van klanten, zolang deze op regelmatige basis bestellingen plaatsen. Dit
omdat wij, wanneer we dit niet doen, elke keer om de gegevens zullen moeten vragen. Bestelt een
klant niet langer, dan kunnen op verzoek de gegevens worden verwijderd.

Recht op inzage, rectificatie en wissen van de persoonsgegevens of het in dienen
van een klacht bij de Autoriteit Persoonsgegevens:
Sensi wil klanten graag wijzen op de rechten wat betreft inzage van gegevens, rectificatie of het
wissen van hun persoonsgegevens. Dit kan aangegeven worden door middel van een email naar:
contact@sensitherapie.nl. o.v.v. Klacht AVG. Verder heeft u als klant altijd het recht om een klacht in
te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
Cookies:
We maken alleen gebruik van cookies op onze internet sites tbv het inloggen (dan hoeft u niet steeds
in te loggen, maar worden de gegevens op uw computer alvast ingevuld.) We maken geen gebruik
van tracking cookies. Uw password wordt versleuteld opgeslagen, zodat zelfs bij een datalek deze
gegevens niet op straat liggen.
Analyse:
We maken op onze internetsite geen gebruik van analyse van gegevens door derden, behalve een
bezoekersteller op ongepersonaliseerd ip-adres.
Overige:
Sensi zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen / leveren en zal deze uitsluitend aan
derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling. Onze
werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw
gegevens te respecteren. Uw persoonlijke gegevens zijn veilig bij Sensi. Uw gegevens zullen te allen
tijde worden beschermd en vertrouwelijk worden
behandeld conform de wetgeving.
Contracten voor opleiding
De bij ons ingeleverde ondertekende fysieke contracten worden achter slot en grendel opgeslagen.
De gegevens worden alleen gebruikt voor incasso van de lesgelden en als juridisch document.
Huiswerkformulieren
De fysieke huiswerkformulieren worden door Sensi nagekeken en daarna vernietigd. De gegevens op
deze formulieren worden op geen enkele manier anders gebruikt, dan alleen voor huiswerkanalyse.
We adviseren de therapeuten in opleiding om de formulieren ongepersonaliseerd aan te
leveren. Voorstel: voornaam of nummer, leeftijd, m/v

