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Privacyregelement
Privacyverklaring prak1jk zuidwest oefentherapie
prak1jk zuidwest oefentherapie, geves1gd aan Hillegomstraat 12, 1058 LS Amsterdam, is verantwoordelijk
voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Contactgegevens:
Prak1jk zuidwest oefentherapie
www.stress-out.nl
Hillegomstraat 12
1058 LS Amsterdam tel; 06 44200345
Margriet Kaptein is de Func1onaris Gegevensbescherming van prak1jk zuidwest oefentherapie. Zij is te
bereiken via ma.kaptein@icloud.com
Persoonsgegevens die wij verwerken
prak1jk zuidwest oefentherapie 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:
Voor- en achternaam
•
BurgerServiceNummer (BSN);
•
Geboortedatum;
•
Adresgegevens;
•
Telefoonnummer(s);
•
E-mailadres;
•
Huisarts;
•
Verwijzer;
•
Polisnummer zorgverzekering + soort aanvullende verzekering;
•
Legi1ma1egegevens;
•
Gegevens van belang voor de behandeling Oefentherapie;
•
Aanvullende informa1e over uw gezondheid en klachten. Alleen gegevens die te maken hebben met
•
de behandeling worden in het medisch dossier opgeslagen;
Wij zullen alleen gegevens verzamelen van cliënten die jonger zijn dan 16 jaar als er toestemming is
•
van ouders of voogd.
Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
prak1jk zuidwest oefentherapie verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Het verlenen van oefentherapeu1sche zorg
- Het a`andelen van uw betaling via de verzekering
- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten zoals cursussen en
groepslessen.
- prak1jk zuidwest oefentherapie verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier webelijk toe
verplicht zijn door de verzekeraars, indien u het gedeclareerd wil hebben bij de verzekeraar.
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Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Prak1jk zuidwest oefentherapie bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen
te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor
de volgende van het behandeldossier: 15 jaar,
op grond van de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO)
Delen van persoonsgegevens met derden
Prak1jk zuidwest oefentherapie 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 webelijke
verplich1ng. 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. prak1jk zuidwest oefentherapie blijc verantwoordelijk voor deze verwerkingen.
Cookies, of vergelijkbare technieken
Prak1jk zuidwest oefentherapie gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heec het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heec u het
recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen
de verwerking van uw persoonsgegevens door prak1jk zuidwest oefentherapie en heec 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 organisa1e te
sturen.
U kunt een verzoek tot inzage, correc1e, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of
verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen
naar prak1jkzuidwest@stress-out.nl.
Recht op vernie@ging
U kunt vragen (een deel van) uw gegevens te vernie1gen. Binnen drie maanden moet dit verzoek
uitgevoerd worden tenzij aannemelijk gemaakt kan worden dat het bewaren van de gegevens van
aanmerkelijk belang is voor iemand anders dan uzelf, of omdat een wet verplicht tot bewaring.
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Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
prak1jk zuidwest oefentherapie neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende
maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde
wijziging tegen te gaan. Prak1jk zuidwest oefentherapie heec de volgende maatregelen genomen om uw
persoonsgegevens te beveiligen:

-

Beveiligingssocware, zoals een virusscanner en ﬁrewall.
unieke inlogcode en wachtwoord op computer
versleutelde e-mail
papieren verwijzingen zijn in een afsloten beveiligde kast.
- De gegevens worden verwerkt met Winmens socware voor het bijhouden van het Electronisch Pa1enten
Dossier ( EPD ).

Hillegomstraat 12-1e bel 1058 LS Amsterdam tel: 0644200345 praktijkzuidwest@stress-out.nl
stress-out.nl kwaliteitsregister 99900946493/P KvK: 34322816 rek.nr. NL14INGB0007501263

