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1. Libertas in Vivo v.o.f. heeft als doel onderzoek, advies, onderwijs, training openbare veiligheid, verkoop en uitgeven van zelfhulpboeken, 

verpleegkundige thuiszorg, coaching op persoonlijke groei & levensvragen. 

2. Libertas in Vivo v.o.f., Nabuccostraat 7, 7323TE Apeldoorn 

3. Conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) heeft Libertas in Vivo v.o.f. de informatieplicht om aan te geven welke 

persoonsgegevens via onze websites worden verzameld. In dit privacy statement staat alles over de persoonsgegevens die worden verwerkt via onze 

websites en onze nieuwsbrief. Dit statement wordt regelmatig na organisatorische of politiek-juridische ontwikkelingen aangepast. Raadpleeg dit 

daarom met enige regelmaat wanneer u onze websites bezoekt. 

Jouw gegevens worden opgeslagen conform de wet en regelgeving voor de specifieke doelgroep. Met betrekking tot coaching op persoonlijke groei & 

levensvragen noteren we uw NAW gegevens, bij een reading de opname van het consult. Bij een auriculo of acupunctuur consult uw anamnese en per 

consult de behandeling en het voorschrift. Vooraf aan het consult wordt een behandelovereenkomst ondertekend waarin cliënt om toestemming 

gevraagd wordt om deze gegevens op te slaan. 

Wij maken geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming op basis van uw gegevens. 

4. Voor trainings- en onderwijsactiviteiten noteren wij uw 

 Naam en achternaam student 

 NAW gegevens organisatie 

 Examenresultaten student 

 Studentnummer 

 Telefoonnummers 

 Bankgegevens 

5. Voor onderwijsactiviteiten in opdracht van derden noteren wij de gegevens zoals vermeld in de bijbehorende verwerkersovereenkomst 

6. Voor advies activiteiten noteren wij uw 

 NAW gegevens 

 Telefoonnummers 

 E-mail adressen 

 Bankgegevens 

7. Voor verkoop en uitgeven zelfhulpboeken noteren wij uw 

 NAW gegevens 

 E-mail adressen 

 Bankgegevens 

 Titel(s) boek(-en) 

8. Voor (wetenschappelijk) onderzoek worden gegevens anoniem verzameld. Indien er toch herleidbare gegevens verzameld worden, zoals een e-mail 

adres, dan worden deze alleen gebruikt conform de afspraak die van te voren is gemaakt met de verstrekker van het gegeven en niet voor andere 

doeleinden. 

9. Jouw persoonlijke gegevens gaan niet naar derden, uitgezonderd die organisaties waarmee Libertas in Vivo v.o.f. een verwerkersovereenkomst heeft 

afgesloten met betrekking tot specifieke activiteiten genoemd in de verwerkersovereenkomst. 

10. Persoonsgegevens worden niet langer bewaard worden dan noodzakelijk is. De bepaling van de bewaartermijn is afhankelijk van het doel waarvoor 

Libertas in Vivo v.o.f. de gegevens heeft verzameld en van eventuele wettelijke plichten om gegevens te bewaren.  

11. Je hebt het recht ons te verzoeken inzage te verlenen in jouw persoonsgegevens en/of deze te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te 

schermen. Een verzoek om inzage en/of correctie kun je aan ons richten door telefonisch contact met ons op te nemen via +31618541278 of per e-

mail via privaciii@libertasinvivo.com. 

12. Jouw persoonlijke gegevens worden niet gebruikt door derden of voor marketinggegevens. Jouw e-mailadres wordt gebruikt voor de nieuwsbrief. Je 

kunt daartegen bezwaar maken per e-mail via privaciii@libertasinvivo.com. 

13. Als jouw gegevens met toestemming zijn verkregen, bestaat het recht op intrekking van die toestemming  

14. Je kunt altijd klagen bij de Autoriteit Persoonsgegevens  

15. Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om jouw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of tegen enige 

vorm van onrechtmatige verwerking. Vanuit het oogpunt van veiligheid zijn wij ook genoodzaakt om back-ups te maken. Wij controleren deze op 

juistheid. Het is daarom niet mogelijk om uw gegevens achteraf uit back-ups te laten verwijderen omdat deze dan niet meer juist zijn. 
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