
Privacy Beleid LCW Psychotherapie.  
Privacy Verklaring: 
LCW Psychotherapie, gevestigd aan Raamweg 4 Den Haag, is verantwoordelijk voor de verwerking 
van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.  

Contactgegevens: 
http:www.leoniewoudstra.nl 
Raamweg 4, te Den Haag 
tel: +31641728537 
 

LCW Psychotherapie houdt zich aan de privacyregels zoals deze zijn vast gelegd in de beroepscode 
van de beroepsverenigingen en conform wet- en regelgeving. Privacy houdt vooral in dat uw 
gegevens vertrouwelijk behandeld worden en voorkomen wordt dat er een lek (bijv. data lek) kan 
ontstaan. 
 

Persoonsgegevens die wij verwerken 
Leonie Woudstra verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of 
omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de 
persoonsgegevens die wij verwerken: 
- Voor- en achternaam 
- Telefoonnummer 
- E-mailadres 
 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken 
LCW Psychotherapie verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen: 
- Het afhandelen van uw betaling  
- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken 
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die 
jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet 
controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de 
onlineactiviteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld 
worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming 
persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via 
info@leoniewoudstra.nl, dan verwijderen wij deze informatie. 

Delen van persoonsgegevens met derden 
LCW Psychotherapie verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van 
onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.  

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken 
LCW Psychotherapie gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken. 
 

Dossiervorming  
LCW Psychotherapie houdt een dossier van elke supervisant/cliënt bij. Deze is alleen toegankelijk 
voor L.Woudstra, tenzij anders overeengekomen met de cliënt. Een dossier is beveiligd met een 
wachtwoord. Dit is nodig om declaraties en facturen bij opdrachtgevers aan te kunnen leveren. Deze 
declaraties worden via een beveiligd portal aangeboden. De papieren dossiers worden opgeborgen in 
een afsluitbare dossierkast en betreffen dossiers voor particuliere dienstverlening. Dossiers zullen 15 



jaar lang bewaard worden. Als u wilt dat het dossier eerder vernietigd wordt, kunt u dit schriftelijk 
melden.  

 
Communicatie en beveiliging computerbestanden en website  
Naast telefonische en schriftelijke communicatie, kan er ook communicatie via de mail plaats vinden. 
Inhoudelijke mails bij voorkeur beveiligen met een wachtwoord. Indien u inhoudelijke gegevens naar 
ons toestuurt zonder wachtwoord, dan zullen deze opgeslagen worden in het elektronisch 
cliëntendossier waarna deze direct uit de computer verwijderd worden. De computer van LCW 
Psychotherapie is beveiligd met firewall en antivirussoftware. Op de computer zullen geen 
inhoudelijke gegevens bewaard worden. 
 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen 
LCW Psychotherapie neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende 
maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en 
ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd 
zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op via info@leoniewoudstra.nl. LCW 
Psychotherapie heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen: 
- Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall. 
- TLS (voorheen SSL) Wij versturen jouw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kun je 
zien aan de adresbalk 'https' en het hangslotje in de adresbalk. 
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