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BEDRIJFSGEGEVENS 
Naam bedrijf: Bijzonder Bewegen 

Eigenaar: Adrienne Oostveen 

KvK-nummer: 56 06 95 37 

Vestigingsadres: Pilvarenstraat 4 

 8881 CH West Terschelling 

Telefoon: 06 36 18 52 74 

Email: info@bijzonderbewegen.nl 

  

mailto:info@bijzonderbewegen.nl
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INLEIDING 
Deze privacyverklaring is opgesteld in het kader van de Algemene Verordening 

Gegevensbescherming (AVG). Er is getracht zo zorgvuldig mogelijk om te gaan met hetgeen in de 

Verordening gesteld is. Bijzonder Bewegen heeft als uitgangspunt met de grootste zorgvuldigheid om 

te gaan met persoonsgegevens.  

Bijzonder Bewegen is bij het opstellen van deze privacyverklaring uitgegaan van de beginselen van 

privacy by design en privacy by default.  

Privacy by design: dit houdt in dat wij nooit meer gegevens vragen dan strikt noodzakelijk. 

Privacy by default: privacy by default is niet van toepassing Bijzonder Bewegen. 

Wij gebruiken uw persoonsgegevens enkel in het kader van de met u overeengekomen 

dienstverlening en verzamelen alleen die gegevens die wij in dat verband nodig of nuttig achten.  
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DOEL GEGEVENSVASTLEGGING 
Bijzonder Bewegen legt verschillende gegevens vast van haar cliënten.  

Gewone persoonsgegevens 
Enerzijds zijn dit “gewone” persoonsgegevens (naam, adres, woonplaats, leeftijd, emailadres, 

telefoonnummer). Deze zijn noodzakelijk voor het aangaan van een overeenkomst tussen Bijzonder 

Bewegen en een cliënt en worden met toestemming van de cliënt aan Bijzonder Bewegen verstrekt. 

Bovendien hebben deze gegevens tot doel de communicatie met cliënten in stand te kunnen 

houden. 

Bijzondere persoonsgegevens  
Anderzijds zijn dit “bijzondere” persoonsgegevens: met name gegevens over de gezondheid van een 

cliënt. Deze gegevens zijn o.a. noodzakelijk voor het opstellen van een behandeling of het bieden van 

begeleiding. Veel van deze informatie wordt door de cliënt zelf aangeleverd; een ander deel komt 

voort uit onderzoeken en behandelingen. 

Middels het ondertekenen van de akkoordverklaring, behorende bij deze privacyverklaring geeft een 

cliënt toestemming dat deze gegevens worden verzameld en verwerkt. Deze gegevens zijn 

uitsluitend bedoeld voor Bijzonder Bewegen en zullen slechts dan met derden worden gedeeld als 

cliënt daar schriftelijk toestemming voor heeft verleend (zie hieronder: Delen met derden). 

WELKE GEGEVENS WORDEN VERZAMELD? 
Zoals hierboven al beschreven betreft het hier twee soorten gegevens: 

Gewone persoonsgegevens 
• naam 

• adres 

• woonplaats 

• leeftijd 

• emailadres 

• telefoonnummer 

Bijzondere persoonsgegevens 
Het betreft hier gegevens betreffende de gezondheid van een cliënt: 

• door (ouders van) cliënt aangeleverde gegevens 

• gegevens uit observaties/onderzoeken/tests 

• gegevens volgend uit behandelprogramma’s 

Overzicht verwerkingen – register van persoonsgegevens  
Bijzonder Bewegen hanteert een register van persoonsgegevens. In dit register is het volgende terug 

te vinden: 

1. Welke gegevens verwerkt zijn. 

2. Met welk doel deze gegevens verwerkt zijn. 

3. Waar deze gegevens vandaan komen. 

4. Waar deze gegevens zijn opgeslagen (fysieke mappen, computer, cloud). 

5. Met wie deze gegevens gedeeld zijn. 

Het register van persoonsgegevens is bijgevoegd als bijlage 1.  
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DELEN MET DERDEN 

Schriftelijke toestemming 
Persoonsgegevens kunnen met derden worden gedeeld, echter enkel en alleen als belanghebbende 

hiervoor schriftelijk toestemming heeft verleend middels het formulier “toestemming delen 

persoonsgegevens met derden”. Belanghebbende kan daarbij aangeven of deze gegevens al dan niet 

geanonimiseerd worden gedeeld.  

Het formulier “toestemming delen persoonsgegevens met derden” is toegevoegd als bijlage 2. 

Afsluiten verwerkersovereenkomst 
Voordat bijzonder Bewegen persoonsgegevens deelt met derden (na schriftelijke toestemming van 

belanghebbende), zal eerst een verwerkersovereenkomst met deze derde partij worden afgesloten. 

Doel van deze overeenkomst is dat de derde partij net zo zorgvuldig omgaat met de 

persoonsgegevens als Bijzonder Bewegen. 

Een voorbeeld van deze verwerkersovereenkomst  is bijgevoegd als bijlage 3. 

TERMIJN BEWAREN PERSOONSGEGEVENS 
Indien de samenwerking tussen Bijzonder Bewegen en een cliënt beëindigd wordt, zullen alle 

persoonsgegevens na een periode van 15 jaar na deze beëindiging worden vernietigd. Digitale 

informatie zal worden gewist, papieren informatie zal worden versnipperd.  

BEVEILIGING PERSOONSGEGEVENS 
Persoonsgegevens worden op twee verschillende manieren vastgelegd: 

1. digitale vastlegging 

2. papieren vastlegging 

Digitale vastlegging 
Dit betreft vastlegging op computers, externe harde schijven, usb-sticks, online opslagmogelijkheden 

(opslaan in de cloud, back-up online). Al deze opslagmogelijkheden zijn beveiligd met adequate 

wachtwoorden. Deze wachtwoorden zijn alleen bekend bij de eigenaar van Bijzonder Bewegen, 

Adrienne Oostveen. 

De computers waar gegevens op vastgelegd zijn, zijn voorzien van up-to-date firewall en anti-

virussoftware. 

Een back-up van de digitale gegevens wordt dagelijks opgeslagen bij KPN back-up online. 

Papieren vastlegging 
Alle papieren dossiers worden bewaard in een afgesloten kast. De sleutel van deze kast wordt 

bewaard door Adrienne Oostveen. 
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RECHTEN VAN BELANGHEBBENDEN 
Cliënten (of hun ouders i.g.v. minderjarigheid) hebben verschillende rechten m.b.t. de door Bijzonder 

Bewegen verzamelde gegevens; voor al deze rechten gelden vanzelfsprekend de voorwaarden die in 

de AVG gesteld zijn. 

Het recht op inzage 
Belanghebbende heeft het recht alle door Bijzonder Bewegen verzamelde gegevens betreffende zijn 

eigen persoons in te zien. 

Het recht op correctie 
Belanghebbende heeft het recht bovengenoemde gegevens te laten corrigeren indien hier 

onjuistheden in vermeld staan. 

Het recht op verwijdering 
Belanghebbende heeft het recht (een gedeelte van) bovengenoemde gegevens te laten verwijderen. 

Het recht op meenemen van eigen gegevens (dataportabiliteit) 
Belanghebbende heeft het recht bovengenoemde gegevens mee te nemen naar een andere 

organisatie. 

Het recht op intrekking van eerder verleende toestemming 
Belanghebbende heeft het recht om eerder verleende toestemming voor gegevensverwerking in te 

trekken. 

Het recht om een klacht in te dienen 
Belanghebbende heeft het recht een klacht in te dienen aangaande de gegevensverwerking door 

Bijzonder Bewegen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. 

Het recht op beperking van de verwerking 
Belanghebbende heeft het recht op een beperkte verwerking van de persoonsgegevens. 

DATALEKKEN 
Bijzonder Bewegen meldt alle datalekken aan de Autoriteit Persoonsgegevens. Daarnaast houdt 

Bijzonder Bewegen een register van datalekken bij.  

Het register van datalekken is bijgevoegd als bijlage 4. 

LEIDENDE TOEZICHTHOUDER 
De activiteiten van Bijzonder Bewegen vinden plaats in Nederland; derhalve is de leidende 

toezichthouder de Autoriteit Persoonsgegevens. 

AKKOORDVERKLARING 
Cliënt (of bij minderjarigheid, zijn/haar ouder(s)) dient akkoord te gaan met deze privacyverklaring 

voordat er een overeenkomst tussen Bijzonder Bewegen en cliënt gesloten kan worden. Deze 

privacyverklaring wordt aan nieuwe cliënten beschikbaar gesteld en zijn via het contactformulier op 

de website op te vragen. 

De akkoordverklaring is bijgevoegd als bijlage 5.



BIJLAGE 1: REGISTER VAN PERSOONSGEGEVENS 
 

Persoonsgegevens van: ……………………………………………………………………. 

Datum Welke gegevens Doel Aangeleverd door Waar opgeslagen? Gedeeld met? 

      

      

      

      

      

      

      



BIJLAGE 2: FORMULIER “TOESTEMMING DELEN PERSOONSGEGEVENS 

MET DERDEN” 
 

Ondergetekende:…………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Ouder van:……………………………………………………………………………………………………….(indien van toepassing) 

 

geeft hierbij toestemming aan Bijzonder Bewegen de hierna te noemen gegevens te delen met: 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Het betreft de volgende gegevens: 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Datum:……………………………………………………………………….. 

 

Handtekening: 
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BIJLAGE 3: VERWERKERSOVEREENKOMST 
 

Deze verwerkersovereenkomst is opgesteld door Bijzonder Bewegen in de persoon van Adrienne 

Oostveen en {naam verwerker} (hierna te noemen: verwerker). 

Welke persoonsgegevens worden verwerkt? 
{Vermeld hieronder welke persoonsgegevens worden verwerkt.} 

Met welk doel worden deze gegevens verwerkt? 
{Vermeld hieronder met welk doel deze persoonsgegevens worden verwerkt.} 

Bovendien komen verwerker en Bijzonder Bewegen het volgende overeen: 

• Verwerking vindt uitsluitend plaats op basis van schriftelijke instructies van Bijzonder 
Bewegen. Er mogen dus geen persoonsgegevens voor andere doeleinden worden gebruikt; 

• Personen in dienst van of werkzaam voor de verwerker hebben een geheimhoudingsplicht; 
• De verwerker treft passende technische en organisatorische maatregelen om de verwerking 

van persoonsgegevens te beveiligen; 
• De verwerker mag zonder schriftelijke toestemming van Bijzonder Bewegen de verwerking 

niet door een ander laten uitvoeren; 
• De verwerker helpt Bijzonder Bewegen om te voldoen aan verzoeken van betrokkenen, als 

het gaat om hun privacyrechten. Zoals het recht op inzage, correctie, vergetelheid en 
dataportabiliteit; 

• De verwerker helpt Bijzonder Bewegen om andere verplichtingen na te komen, zoals het 
melden van datalekken; 

• De verwerker verwijdert na afloop van de verwerkingsdiensten de gegevens of stuurt deze 
terug naar Bijzonder Bewegen. Ook verwijdert hij kopieën, tenzij de verwerker wettelijk 
verplicht is de gegevens te bewaren; 

• De verwerker werkt mee aan audits van Bijzonder Bewegen of een derde partij. Hiervoor 
stelt de verwerker alle relevante informatie beschikbaar zodat gecontroleerd kan worden of 
hij zich als verwerker houdt aan de hierboven genoemde verplichtingen. 

Aldus overeengekomen en in tweevoud ondertekend, 

West Terschelling, {datum} {Plaats, Datum} 

Bijzonder Bewegen {naam verwerker} 

Adrienne Oostveen {naam ondertekenaar}



BIJLAGE 4: REGISTER VAN DATALEKKEN 
Datum Tijdstip Omschrijving Gevolgen Genomen maatregelen Gemeld bij 

Aut. Pers. 
Geg.? 

      

      

      

      

      

      

      

 

 



BIJLAGE 5: AKKOORDVERKLARING  
 

Naam bedrijf: Bijzonder Bewegen 

Eigenaar: Adrienne Oostveen 

KvK-nummer: 56 06 95 37 

Vestigingsadres: Pilvarenstraat 4 

 8881 CH West Terschelling 

Telefoon: 06 36 18 52 74 

Email: info@bijzonderbewegen.nl 

 

Hierbij verklaart ondergetekende akkoord te zijn met al het gestelde in de privacyverklaring alsmede 

alle bijbehorende bijlages. Bovendien accepteert ondergetekende hierbij de Algemene Voorwaarden 

van Bijzonder Bewegen. 

 

Naam:………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Ouder van:…………………………………………………………………………………………..…………..(indien van toepassing) 

 

Woonplaats:………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Datum: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Handtekening:  

 

 

 

mailto:info@bijzonderbewegen.nl

