
Resultaat Psychologen BV
Amersfoortseweg 10-a
info@resultaatpsycholgen.nl
www.resultaatpsychologen.com
3705 GJ Zeist
+31 (0)30 2272987
KvK 72775211          

Privacy verklaring 

Beste Cliënt van Resultaat Psychologie B.V.  

Wij hebben een aanmelding ontvangen via uw werkgever, wij hebben naar aanleiding hiervan contact met u 
gehad en een intakedatum gepland. Wij hebben uw contactgegevens zoals we die van uw werkgever 
hebben ontvangen in ons systeem opgeslagen.  

In dit schrijven informeren wij u over hoe wij rondom de begeleiding zeker stellen dat uw persoonsgegevens 
veilig zijn. Over de begeleiding zelf informeren wij u rondom de eerste afspraak verder. 

U heeft het recht om, wanneer u dit wilt, uw gegevens in te zien, te laten corrigeren, of uw gegevens zelf te 
ontvangen voor overdracht. U heeft ook het recht in het geheel bij ons uit de systemen verwijderd te worden. 
U kunt hiervoor op ieder moment een aanvraag bij ons indienen via onze website: https://
www.resultaatpsychologen.com/privacy-klachtenreglement U vindt hier ook ons uitgebreide 
privacyreglement, klachtenreglement en gedragscode. 

Wij hebben uw naam en contactgegevens vastgelegd. Dit hebben wij nodig om contact met u te kunnen 
onderhouden. Ook hebben wij uw geboortedatum en adres om op die manier zeker te stellen dat het u 
betreft.  
Verslagen delen wij enkel na uw expliciete toestemming. Hierin staan voor uw werkgever geen medische 
vertrouwelijke gegevens. Optioneel kan, ook na uw akkoord, een bedrijfsarts, vallend onder het medisch 
beroepsgeheim, een separaat verslag ontvangen met medische gegevens.  

Ook houden wij bij wie uw werkgever is om op die manier, geheel anoniem, per werkgever te kunnen  
rapporteren over de gemiddelde effecten van onze begeleiding op doorlooptijd, arbeidsgeschiktheid, 
bevlogenheid, tevredenheid over de begeleiding en overige effecten. 
Wij houden alle sessiedata bij om het verloop te kunnen volgen. Ook zullen er testen bij u worden 
afgenomen. Deze testinformatie hebben wij nodig voor een goede begeleiding en voor uw eigen inzicht. Dit 
slaan wij in een apart systeem op. De testen kunnen aan u worden toegezonden door Telepsy via een 
beveiligde website. 

Wij hebben voor al onze medewerkers en partners zeer strikte regels om uw privacy te waarborgen. Wij zien 
hier ook middels regelmatige controles op toe. De meeste van onze begeleiders vallen daarnaast onder het 
medisch beroepsgeheim. Ook zijn al onze computersystemen beveiligd conform laatste inzichten en voldoen 
aan de wetgeving. 

Na twee jaar zullen wij uw gegevens in onze systemen automatisch anoniem maken. Hierna kunnen we wel 
zien WAT er gebeurde maar niet met WIE. 

Wij vragen uw toestemming om uw gegevens op deze manier te verwerken. U kunt dit doen door een afdruk 
van deze privacy verklaring te ondertekenen en aan onze begeleider te overhandigen of door deze middels 
een e-mail te retourneren. 
Het e-mail adres waar deze verklaring naar toe is gestuurd, zullen wij ook gebruiken voor alle overige 
correspondentie. Als dit adres niet veilig genoeg is voor u dan vernemen wij graag op welke wijze (e-
mailadres) u correspondentie dan wilt ontvangen. 

Voor vragen over uw privacy kunt u via onze website contact opnemen met onze functionaris 
gegevensbescherming. 

Voor akkoord,  
Naam: 
Datum: 

Handtekening: 
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