
Privacy statement van Psyflix B.V

Psyflix, gevestigd te Amsterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals

weergegeven in deze privacyverklaring.

Naam en contactgegevens Psyflix:

Naam gebruiker: Psyflix
Vestigingsadres: Tweede Oosterparkstraat 185-B, 1092 BH Amsterdam
Telefoonnummer: 06-43548616
Bereikbaarheid: van maandag t/m vrijdag vanaf 09.00 uur tot 17.00 uur
E-mailadres: info@psyflix.net

Website: www.psyflix.net

KvK-nummer: 81321678

BTW-nummer: NL862047407B01

Persoonsgegevens die wij verwerken

Psyflix verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u

deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Naam en contactgegevens (adres, e-mailadres)

- De naam en contactgegevens van

● uw organisatie of de vertegenwoordiger van uw organisatie;

● eventuele andere organisaties met wie u gezamenlijk de doelen en middelen van de

verwerking heeft vastgesteld;

● de functionaris gegevensbescherming (FG), als u die heeft aangesteld;

● eventuele internationale organisaties waarmee u persoonsgegevens deelt.

- Gegevens over uw activiteiten op onze website

- Indien nodig uw registratienummer bij verenigingen (accreditatiepunten)

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Psyflix verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Online toegang tot psyflix.net en video’s

- Tevredenheidsonderzoeken

- Verzenden van relevante informatie over Psyflix, waaronder maar niet gelimiteerd tot de

nieuwsbrief en/of reclamefolder

- Leerdoelen op te kunnen stellen die matchen met uw profiel

- Advies te kunnen geven en diensten te kunnen verlenen.



Hoelang we persoonsgegevens bewaren

Psyflix bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren

waarvoor uw gegevens worden verzameld. Van zodra u uw abonnement per mail stopzet, worden uw

gegevens verwijderd uit onze databank.

Delen van persoonsgegevens met derden

Psyflix verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de

uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met

bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om

te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Psyflix blijft

verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Derden die hieronder kunnen vallen:

- IT-bedrijf voor het oplossen van mogelijke technische problemen met uw profiel of

abonnement.

- Prelum, indien u voor accreditaties gaat en u punten wilt verdienen

- Mailchimp om nieuwsbrieven en kijktips van Psyflix te ontvangen, alsook relevante

informatie over eventuele wijzigingen op de website

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast

heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of

bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Psyflix en heeft u het recht

op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de

persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u

genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw

persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van

uw persoonsgegevens sturen naar info@psyflix.net.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw

identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine

readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en

Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel

mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Psyflix wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de

nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen



Psyflix 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 de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn

van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@psyflix.net.


