Privacy Policy
Fysio Kluis hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze
Privacy Policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met
de persoonsgegevens.
Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met de
persoonsgegevens. Fysio Kluis houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en
regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
Zo gaan wij met uw persoonsgegevens om:
-

-

Uw persoonsgegevens verwerken wij overeenstemming met het doel waarvoor deze
zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschermd in de Privacy
Policy;
Verwerking van uw persoonsgegevens is beperkt tot enkel die gegevens welke
minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt, zodat wij
goede en juiste zorg aan u kunnen verlenen;
Wij vragen u om uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de
verwerking van uw persoonsgegevens;
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen zodat de
beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
Wij geven geen persoonsgegevens door aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor
uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt. Voor het toesturen van uw
persoonsgegevens aan derden, vragen wij vooraf uw toestemming;
Uw gegevens verwerken wij op basis van de behandelovereenkomst zoals beschreven
in de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO);
Wij zijn op de hoogte van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, wij wijzen u
hierop en respecteren deze;
U kunt onderdelen van uw persoonsgegevens bekijken. Stuurt u ons dan een
schriftelijk verzoek;
Als u van mening bent dat de gegevens die wij van u hebben opgeslagen niet correct
zijn, mag u ons schriftelijk verzoeken om deze aan te passen;
Uw persoonsgegevens zullen wij wissen op uw verzoek. Als wij dit doen kunnen wij
(mogelijk) niet langer verantwoorde zorg aan u verlenen. De WGBO vereist een
bewaartermijn van 15 jaar. Daarom zullen wij in dit geval uw gegevens niet wissen,
maar benoemen en archiveren als “niet actief”, deze zijn dan onzichtbaar en
onbruikbaar voor de normale gebruiker;
U kunt uw toestemming tot onze verwerking van uw persoonsgegevens intrekken. Wij
kunnen dan (mogelijk) geen verantwoorde zorg garanderen. Wij labelen uw gegevens

-

in dit geval als “niet actief”, deze zijn dan onzichtbaar en onbruikbaar voor de normale
gebruiker;
U kunt bij ons bezwaar maken als u het niet eens bent met de manier waarop wij uw
persoonsgegevens verwerken;
U krijgt bericht van ons als er iets mis is gegaan met uw persoonsgegevens;
Uw gegevens verwerken wij niet langer dan nodig is voor het leveren van goede zorg.
Wij houden ons aan de bewaartermijnen van de WGBO;
Al het bovenstaande geldt ook voor persoonsgegevens die wij via derden ontvangen.

Als Fysio Kluis zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
Indien u na het doornemen van ons Privacy Policy, of in algemenere zin, vragen heeft
hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dat via de contactgegevens onder aan dit
document.

Fysio Kluis
Kluis 36a, 6165 EM Geleen
Tel. 046 - 474 91 93
Fax 046 - 411 03 73

Wenst u een geprint exemplaar van deze voorwaarden te ontvangen, vraag het dan aan een
van de medewerkers aan de balie.
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