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Pysfero - Vicky Coudenys hecht veel waarde aan de bescherming van uw 
persoonsgegevens (en dat uw privacy wordt gerespecteerd). In deze 
privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over welke 
gegevens we verzamelen en hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om 
met persoonsgegevens. Pysfero - Vicky Coudenys houdt zich in alle gevallen aan 
de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening 
Gegevensbescherming.

Pysfero - Vicky Coudenys bewaart uw persoonsgegevens en gevoelige gegevens 
enkel na uw schriftelijke toestemming.

De bedoelde gegevens zijn:

Naam en voornaam

• Adres (straat, postcode en stad/gemeente)

• Geboortedatum

• Telefoonnummer

• E-mailadres

• Behandelend geneesheer

• Familiebanden

• Voor minderjarigen toestemming ouders

• Beschrijving therapie


Pysfero - Vicky Coudenys is verantwoordelijk voor de bescherming van uw 
gegevens. Deze worden opgeslagen op de servers van:

Telasoft - Martin de Ruiter

Het Rister 16 

8314RD Bant 

Nederland 

www.telasoft.nl

info@telasoft.nl  Certificaat

Laatstgenoemde verbindt zich contractueel om de gegevens te behandelen zoals 
bepaald door de opdrachtgever.

Psyfero - Vicky Coudenys verzekert u ervan dat bij de behandeling van de 
gegevens er steeds maximaal rekening wordt gehouden met de bescherming van 
uw gegevens. De verkregen gegevens worden nooit zonder uw toestemming aan 
een externe persoon of instantie meegedeeld, uitgezonderd de wettelijke 
verplichting en vordering van de gerechtelijke instanties.

De persoonlijk informatie wordt verwerkt voor de wettelijk toegestane zakelijke 
doeleinden als zijnde :

• Opstellen administratief dossier

• Boekhouding

• Facturatie

• Het verloop en de opvolging van de behandeling

• Hercontactname
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https://www.praktijkdata.nl/bestanden/K96232-01%20c%20Telasoft.pdf


Bewaartermijn : tijdens de duur van de behandeling en een periode van 30 jaar na 
het definitief afsluiten van de behandeling.

Op elk ogenblik kan worden gevraagd om inzage te krijgen, de gegevens te 
verbeteren en de gegevens te wissen. Aanvraag wordt gericht aan :

Psyfero - Vicky Coudenys

Plataanstraat 10 

8560 Wevelgem 

0477/79.87.01

vicky.coudenys@psyfero.be

Klacht indienen kan bij de Gegevensbeschermingautoriteit.

Gegevensbeschermingautoriteit

Drukpersstraat 35 

1000 Brussel 

+32 (0)2 274 48 00

contact@apd-gba.be
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