
 

PRIVACYVERKLARING 

Algemene Verordening Gegevensbescherming 

 

1. Inleiding 

De Federatie van Gezondheidszorgpsychologen en Psychotherapeuten (de FGzPt) is een vereniging met 

vier leden: NIP, NVO, NVP en NVGzP. 

De FGzPt is gevestigd aan de Arthur van Schendellaan 650 (3511 MJ) te Utrecht en is ingeschreven bij 

de Nederlandse Kamer van Koophandel onder nummer KvK 34170640. 

De FGzPt is verwerkingsverantwoordelijke voor de persoonsgegevens die zij: 

• rechtstreeks van u ontvangt doordat u deze uit eigen beweging verstrekt; 

• verkrijgt als gevolg van het gebruik van papieren informatie, van of via de website van de FGzPt 

of langs andere digitale kanalen. 

Degenen van wie persoonsgegevens worden verwerkt, moeten erop kunnen vertrouwen dat de FGzPt 

zorgvuldig en veilig met de verzamelde persoonsgegevens omgaat. De FGzPt is zich hiervan bewust en 

zorgt dat de privacy gewaarborgd blijft onder meer door maatregelen te treffen op het gebied van 

informatiebeveiliging, dataminimalisatie, en transparantie. 

In deze privacyverklaring beschrijven wij welke persoonsgegevens wij van u ontvangen, voor welke 

doeleinden wij deze verwerken, hoe wij met deze persoonsgegevens omgaan en welke rechten in dat 

kader aan u toekomen. 

 

2. Persoonsgegevens, doeleinden en verwerkingsgronden 

Categorieën van persoonsgegevens 

Een persoonsgegeven is ieder gegeven, dat een natuurlijk persoon (direct of indirect) kan identificeren. 

Een persoonsgegeven kan een naam of telefoonnummer zijn maar bijvoorbeeld ook een geboortedatum 

of e-mailadres.  

De FGzPt verzamelt en verwerkt de volgende persoonsgegevens: 

1. NAW-gegevens: voornaam, achternaam, titulatuur, adres, postcode, woonplaats, land; 

2. Overige persoonskenmerken: geslacht, geboortedatum; 

3. Soort registratie Wet BIG: gezondheidszorgpsycholoog, psychotherapeut, klinisch psycholoog of 

klinisch neuropsycholoog, of in opleiding zijn tot een van deze registraties, registratie 

gelijkgestelde werkzaamheden, tuchtrechtelijke maatregelen; 

4. Werkgegevens: NAW-gegevens organisatie waar belanghebbende in opleiding of werkzaam is, 

werkzaam in vrij beroep of in dienstverband 

5. Communicatiegegevens: telefoonnummers, e-mailadressen (privé en werk); 

6. Administratiegegevens: uniek registratienummer, bankgegevens. 

 

Doeleinden van de gegevensverwerking 

De FGzPt verzamelt en verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:  

1. De bewaking en bevordering van de kwaliteit van de beroepsuitoefening op basis van de Wet 

BIG en het beschermen van de patiënt tegen ondeskundig en onzorgvuldig handelen; 

2. Het monitoren van het verloop en de capaciteit van de vier psychologische opleidingen Wet BIG 

en de verbetering van de administratie van deze vier opleidingen; 



 

3. Het bijhouden van informatie over geaccrediteerde bij- en nascholing ten behoeve van de 

herregistratie van specialisten Wet BIG; 

4. Het voeren van een administratie om de statutaire doelstellingen te realiseren; 

5. Om contact te onderhouden met en tussen de leden van de FGzPt, het bestuur van de FGzPt, de 

diverse organen van de FGzPt en andere commissies/werkgroepen binnen de FGzPt; 

6. Om informatie over producten en diensten van de FGzPt toe te sturen waaronder bijvoorbeeld 

nieuwsbrieven; 

7. Voor historische, statistische en archiefdoeleinden. 

  

Grondslagen van de gegevensverwerking 

De FGzPt waarborgt dat uw persoonsgegevens uitsluitend op rechtmatige gronden worden verwerkt. 

Indien de FGzPt uw persoonsgegevens voor andere doeleinden wil gebruiken, zal dat uitsluitend 

plaatsvinden op basis van uw uitdrukkelijk toestemming. 

 

3. Met wie delen wij persoonsgegevens? 

De FGzPt gaat discreet en zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. De FGzPt verstrekt uw 

persoonsgegevens aan derden omdat de FGzPt daartoe op basis van wet- en regelgeving is gehouden of 

om haar doelstellingen te bereiken. De FGzPt zal uw gegevens nooit zonder uw uitdrukkelijke 

toestemming verstrekken aan derden voor (direct) marketingdoeleinden. 

De FGzPt kan derden inschakelen die ten behoeve van de FGzPt uw persoonsgegevens verwerken. Deze 

derden zijn verwerkers van de FGzPt en verwerken de gegevens slechts ten behoeve van de FGzPt en 

voor geen enkel ander doel. Indien de FGzPt verwerkers inschakelt zal zij altijd een 

verwerkersovereenkomst sluiten om te waarborgen dat de verwerkers conform de wet- en regelgeving 

uw persoonsgegevens verwerken en de FGzPt daaromtrent instructies kan geven aan de verwerker.  

 

4. Bewaartermijnen 

Uw gegevens worden in ieder geval opgeslagen gedurende de periode dat u in een van de verwerkingen 

van de FGzPt bent opgenomen. Na het beëindigen van deze periode slaat de FGzPt uw persoonsgegevens 

niet langer op dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor zij zijn verwerkt of zolang de FGzPt bij wet 

verplicht is om dit te doen.  

 

5. Beveiliging van persoonsgegevens  

De FGzPt treft passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te 

beveiligen tegen verlies of een andere vorm van onrechtmatige verwerking, in lijn met de daarvoor 

geldende wettelijke eisen en richtlijnen. 

Binnen de FGzPt kunnen uw persoonsgegevens alleen worden gebruikt door medewerkers die hier gelet 

op hun functie noodzakelijkerwijs toegang toe moeten hebben. Onze medewerkers hebben een 

contractuele geheimhoudingsplicht. 

 

6. Voor bezoekers en gebruikers van onze digitale kanalen  

De FGzPt maakt op haar website geen gebruik van cookies, Google Analytics of sociale media buttons.  

Op de website van de FGzPt kunnen links staan naar andere websites waar de FGzPt geen toezicht op 

houdt. De FGzPt is niet aansprakelijk voor de inhoud van deze websites en de mogelijke verwerking van 

persoonsgegevens door deze websites. 



 

 

7. Reglement verwerking persoonsgegevens/ wijzigingen privacybeleid 

Het bestuur van de FGzPt stelde in de vergadering van 12 april 2018 een register verwerkingsactiviteiten 

vast. U kunt dit register opvragen bij het secretariaat van de FGzPt via info@fgzpt.nl 

De FGzPt kan desgewenst besluiten om deze privacyverklaring te wijzigen. Indien de wijzigingen voor u 

van belang zijn, dan attenderen wij u daarop of maken wij deze wijzigingen op een opvallende manier 

aan u kenbaar, bijvoorbeeld door dit op de website bekend te maken. 

  

8. Uw rechten 

U heeft het recht om tegen een bepaalde gegevensverwerking door de FGzPt bezwaar te maken. 

Wij zullen uw verzoek beoordelen met inachtneming van de Algemene Verordening 

Gegevensbescherming en u zo spoedig mogelijk, maar in elk geval binnen een maand na ontvangst van 

uw verzoek, informatie verstrekken over de acties die wij hebben ondernomen naar aanleiding van uw 

verzoek. Deze termijn kunnen wij met twee maanden verlengen indien de complexiteit van uw verzoek 

of het aantal verzoeken dat wij krijgen daartoe aanleiding geeft. We zullen u in dat geval informeren. 

U heeft tot slot op elk moment het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. 

 

9. Contact 

Indien u vragen heeft over deze privacyverklaring of indien u onjuistheden en/of onvolkomenheden 

signaleert op onze website stellen wij het op erg op prijs als u dit bij ons meldt. U kunt contact opnemen 

met mevrouw Annemarie Delen, bureaucoördinator van de FGzPt via: info@fgzpt.nl of 085-3035300. 

 


