Privacy Verklaring NBGT
Hier vind je de privacy verklaring van de NEDELANDSE BEROEPSVERENIGING VAN
GESTALTTHERAPEUTEN, afgekort de N.B.G.T. Hierin wordt omschreven hoe er met jouw persoonlijke
gegevens om wordt gegaan die worden verzameld door de NBGT.

Inleiding
In deze privacy verklaring lees je alles over de manier waarop jouw persoon- en beroepsgegevens
worden verzameld en hoe daarmee omgegaan wordt. Zo wordt uitgelegd waar jouw gegevens
opgeslagen liggen en voor welke doelen jouw gegevens opgeslagen worden. Daarnaast vind je hier
ook al jouw rechten met betrekking tot jouw gegevens en hoe je gebruik kunt maken van die rechten.
De privacyverklaring zal soms gewijzigd worden door bijvoorbeeld wetswijzigingen. Het is daarom
raadzaam de verklaring periodiek te raadplegen.

Wie zijn wij
De NBGT is een beroepsvereniging voor gestaltherapeuten, die de beroepsbelangen van haar leden
bevordert en zich daarnaast sterk maakt voor de toepassing van de gestalttherapie in Nederland.
Denk hierbij aan het registreren en visiteren van bij ons aangesloten gestalttherapeuten, het
organiseren van bijscholing en ondersteunen van hun beroepspraktijk.
Er zijn dan ook situaties waarin jouw gegevens door de NBGT verzameld worden. Het is daarom goed
dat jij weet wat daarmee gedaan wordt en hoe je jouw wensen rondom jouw gegevens kan aangeven.
Daarover gaat deze verklaring. Als jij je niet prettig voelt over het gebruik van jouw gegevens door de
NBGT, neem dan gerust contact op!
secreariaat@nbgt.nl | 053-7519030 | 7545 WN | Enschede | KVK Nr. 40157450

Doel gegevens
Er wordt voor een aantal doelen persoonsgegevens verzameld door de NBGT. Deze worden hieronder
beschreven en toegelicht.
01. Het versturen van nieuwsbrieven
De NBGT stuurt via e-mail nieuwsbrieven (De Nieuwsflits). Deze nieuwsbrieven zijn gericht op
informatieoverdracht, kennisdeling en beroepsbevordering. Door je in te schrijven als lid van de
vereniging, krijg je automatisch nieuwsbrieven toegezonden.
02. Het verzamelen van persoonlijke en beroepsgegevens
Om lid te kunnen worden van de NBGT, dien je naast bereidheid tot samenwerking en
vakbekwaamheid, bij inschrijving diverse bescheiden te overleggen, waaronder afschriften van:
* Persoonlijke- en praktijkgegevens
* Vakdiploma gestaltopleiding
* Aanvullende vakdiploma’s en certificaten
* Verklaring van goed gedrag
* Inschrijving Kamer van Koophandel
* Polis blad beroepsaansprakelijkheidsverzekering
* Identificatiebewijs

Pagina 1 van 4

Deze gegevens worden digitaal opgeslagen bij CloudDiskSpace (https://www.clouddiskspace.nl) Dit
betreft een encrypted (beveiligde) server in Amstelveen. Drie leden van de NBGT beschikken over de
inloggegevens om deze bescheiden op te kunnen slaan, in te zien of bijvoorbeeld aan te vullen of te
vervangen door nieuwe gegevens.
03. Het verzamelen van beroepsgegevens voor bijscholing ten behoeve van de herregistratie
Om lid te kunnen blijven en aan de vereisten te voldoen die door de vereniging, koepelorganisaties en
wetgeving aan de beroepsuitoefening worden gesteld, worden door de NBGT de volgende gegevens
verzameld:
* Persoonlijke- en praktijkgegevens
* Visitatieverslagen
* Bewijzen van bijscholing (afschriften van certificaten en diploma’s)
Deze gegevens worden digitaal opgeslagen bij CloudDiskSpace (https://www.clouddiskspace.nl) Dit
betreft een encrypted (beveiligde) server in Amstelveen. Drie leden van de NBGT beschikken over de
inloggegevens om deze bescheiden in te kunnen zien of bijvoorbeeld aan te vullen of te vervangen
door nieuwe gegevens.
In eerste instantie worden deze gegevens ingezien en getoetst door de Toetsingscommissie, conform
de inschrijvingsprocedure en het toelatingsbeleid. De toetsingscommissie bestaat uit 2 tot 3 leden van
de vereniging, die deze gegevens niet digitaal opslaan of met andere personen of organisaties delen.
Zij zorgen dat de gegevens na toetsing worden doorgezonden naar de leden die belast zijn met het
opslaan van persoons- en beroepsgegevens zoals eerder omschreven.
04. Verzamelen van persoons- en beroepsgegevens op de website
De website van de NBGT bestaat uit twee gedeeltes: Een publiek gedeelte, waar bezoekers naast
algemene informatie, een gestalttherapeut kunnen vinden en een afgesloten, alleen voor
registerleden toegankelijk gedeelte, waaronder een voor ieder lid aangemaakte persoonlijke pagina,
waar de gestalttherapeut zijn/haar eigen publieke pagina kan beheren, alsook op het afgesloten
gedeelte zijn/haar punten voor de bijscholing kan registreren.
Een lid van de vereniging, de webbeheerder, alsook de 3 leden van de Herregistratie commissie,
hebben toegang tot deze persoonlijke pagina om enerzijds de website te beheren en anderzijds om de
herregistratie te beoordelen.
Ieder register lid krijgt van de webbeheerder een inlogcode en een wachtwoord, die hem/haar
toegang geeft tot het afgesloten gedeelte van de website. Alleen de webbeheerder beschikt over deze
gegevens en hij/zij zorgt dat deze gegevens digitaal worden opgeslagen bij CloudDiskSpace
(https://www.clouddiskspace.nl) Dit betreft een encrypted (beveiligde) server in Amstelveen. Drie
leden van de NBGT beschikken over de inloggegevens om deze bescheiden op te kunnen slaan, in te
zien of bijvoorbeeld aan te vullen of te vervangen door nieuwe gegevens.
05. Analytics
Het is mogelijk dat ten behoeve van de nieuwe website (einde 2018), de NBGT jouw gegevens gaat
verzamelen om de website te verbeteren. Dit gebeurt met Google Analytics. Deze gegevens zijn
anoniem en zijn dus niet gebonden aan jouw persoonlijke gegevens. Denk hierbij aan informatie zoals
de duur van je website bezoek of de pagina’s die je veel bezoekt. Alle gegevens worden alleen
verwerkt met jouw uitdrukkelijke toestemming dan wel ter uitvoering van de overeenkomsten die
worden aangegaan, dan wel omdat verwerking noodzakelijk is om jou in contact te brengen met
collega’s en/of cliënten.
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Ontvangers
De gegevens die de NBGT ontvangt en verwerkt worden beheerd door middel van:
01. Nieuwsbrief
De nieuwsbrieven worden verzonden met een mailprogramma. Jouw e-mailadres en naam worden
automatisch opgeslagen in de daarvoor bestemde lijst binnen dat mailprogramma.
02. Beheer e-mail account
Het e-mail account van de NBGT wordt beheerd door Simplex Interactive in Zutphen. Als jij contact
opneemt via het algemene e- mailadres secretariaat@nbgt.nl, worden die betreffende mails
opgeslagen op de servers van deze hoster. Daarnaast hebben de webbeheerder (lid NBGT) en de
secretariaat medewerker (lid NBGT) toegang tot het account.
03. Simplex Interactive
De website en back-ups van de website worden gehost bij Simplex Interactive in Zutphen. Gegevens
die jij achterlaat op de website van NBGT zijn op de servers van Simplex Interactive opgeslagen.

Opslag periode
Jouw gegevens worden voor langere tijd bewaard door de NBGT, maar nooit langer dan nodig is voor
het uitvoeren van de verenigingsactiviteiten, tenzij we op grond van een wettelijke regeling jouw
gegevens langer moeten bewaren.
01. Het versturen van nieuwsbrieven
Jouw e-mailadres en naam worden opgeslagen in een mailprogramma. De opslag van jouw gegevens
is voor de duur van je lidmaatschap van de NBGT.
02. Contact opnemen
Op het moment dat je contact opneemt met de NBGT via het algemene e-mail adres, worden de
gegevens die jij meestuurt, zoals bijvoorbeeld je naam, bedrijfs- of praktijknaam en e-mailadres,
opgeslagen op de mailserver. Die mails worden tot maximaal twee jaar terug bewaard.
03. Analytics
De gegevens die Analytics op de website verzameld zijn anoniem, dus niet verbonden aan jouw naam,
bedrijf of e-mailadres. Deze gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard binnen Google Analytics.

Beveiliging
Er worden van jouw persoon- en beroepsgegevens geen fysieke kopieën gemaakt. Je gegevens
worden alleen beheerd in de eerdergenoemde systemen en software. De persoon- en
beroepsgegevens die door NBGT of door eerder genoemde derden worden beheerd, zijn alleen
toegankelijk via bovenstaande software en zijn beveiligd met een inlogcode en een wachtwoord. De
apparaten die jouw gegevens openen zijn elk zelf ook vergrendeld met een wachtwoord en/of
gezichtsherkenning of vingerafdruk. Het aantal apparaten dat toegang heeft tot jouw gegevens wordt
beperkt tot alleen de benodigde apparaten. Daarnaast wordt jouw bezoek aan onze website beveiligd
door een SSL certificaat. Dit betekent dat jouw verbinding met de website van de NBGT privé is. Je
herkent deze beveiliging aan het groene slotje voor de url. Daarnaast is het domein van NBGT
ondertekend met DNSSEC. Dit is een extra hulpmiddel waarmee de ‘bewegwijzering’ van de website
veiliger en vertrouwder wordt.
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Jouw rechten
01. Recht op inzage
Je hebt het recht om ten alle tijden jouw gegevens op te vragen die bij de NBGT zijn opgeslagen. Dit
doe je door een e-mail te sturen of telefonisch contact op te nemen met het secretariaat van de
NBGT. Je krijgt dan een overzicht van jouw gegevens.
02. Recht op rectificatie
Kloppen je gegevens niet? Of zijn je gegevens veranderd? Je hebt het recht om dit te laten rectificeren
door de NBGT.
03. Recht op overdracht
Mocht jij de gegevens nodig hebben die bij de NBGT opgeslagen liggen in het geval je overstapt naar
een andere beroepsvereniging of je lidmaatschap opzegt, dan heb je het recht op overdracht. De
NBGT draagt jouw opgeslagen gegevens dan aan je over of vernietigt (wissen) deze op jouw verzoek.
04. Recht op wissen van gegevens
Wil je niet langer dat jouw gegevens bij de NBGT vastgelegd zijn? Dan heb je het recht op het laten
wissen van jouw gegevens, met dien verstande dat je dan mogelijk niet meer voldoet aan de vereisten
van de NBGT, koepelorganisaties en wetgeving om lid te kunnen zijn. Dit geldt in het bijzonder voor de
gegevens die nodig zijn voor de herregistratie.
05. Recht op het indienen van een klacht
Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens, als je vindt dat de NBGT
niet op de juiste manier met jouw gegevens omgaat. Dit kan via onderstaande link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl
06. Recht op stop gegevensgebruik (bezwaar)
Wil jij niet dat de NBGT jouw gegevens gebruikt? Dan heb je het recht op het stoppen van het gebruik
van jouw persoon- en beroepsgegevens. Dat kan wel consequenties hebben, zoals die onder punt 4
staan vermeld.
Het gebruik maken van deze rechten kan via secretariaat@nbgt.nl worden aangevraagd. Het streven is
om binnen een week op je verzoek te reageren.

Plichten
De NBGT verwerkt persoon- en beroepsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang zoals dat
op bladzijde 1. staat omschreven. Jouw gegevens zullen nooit verkocht worden aan derden of zonder
jouw schriftelijke toestemming met andere organisaties of personen gedeeld worden. Alleen de
gegevens die vanwege de beroepsuitoefening verplicht zijn om aan te leveren, zijn de minimale
benodigde gegevens die de NBGT gebruikt om aan haar doelstellingen te voldoen. Je e-mailadres is
bijvoorbeeld nodig om de nieuwsbrief te kunnen versturen. Als deze verplichte gegevens niet worden
aangeleverd, kan de NBGT de betreffende dienst niet aanbieden. En je vakdiploma is nodig anders kan
de NBGT je vakbekwaamheid niet beoordelen en ondersteunen.
Mocht het nodig zijn gegevens die jij hebt gedeeld met de NBGT met anderen dan de hierboven
genoemde partijen te delen (voor bijvoorbeeld het aanbieden van een dienst of om aan
vakbekwaamheidseisen te voldoen), dan zal daar eerst jouw toestemming voor worden gevraagd.
De NBGT behoudt zich het recht voor de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist dan
wel wanneer de NBGT dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek/proces of om
de rechten, eigendom of veiligheid van de NBGT te beschermen. Daarbij trachten wij altijd jouw recht
op privacy zoveel mogelijk te respecteren. Heb je toch nog vragen? Neem gerust contact op via:
secreariaat@nbgt.nl | 053-7519030 | 7545 WN | Enschede | KVK Nr. 40157450
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