
De praktijk respecteert de privacy van alle patiënten en gebruikers van haar 
website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft 
vertrouwelijk wordt behandeld. 

Wij gebruiken uw gegevens voornamelijk om onze dienstverlening zo soepel en 
gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. 

Verzamelde gegevens: 

In bepaalde gevallen kan u, voor het gebruik van specifieke diensten op deze 
website, worden gevraagd om enkele persoonsgegevens in te voeren. Deze 
gegevens gebruiken wij voor de volgende doeleinden: 

• het uitoefenen van het beroep in de individuele gezondheidszorg; 
• het leveren van informatie en het beantwoorden van uw vragen; 
• verstrekking van gegevens aan derden – zoals zorgverzekeraars – op basis van   
  wettelijke of contractuele verplichtingen. 
 
Verstrekking van persoonlijke gegevens aan derden. 
 
De persoonsgegevens zullen door ons alleen worden verstrekt aan: 
• degenen die rechtstreeks betrokken zijn bij de uitvoering van uw behandeling; 
• degenen die optreden als vervanger van de behandelaar, voor zover 
de verstrekking noodzakelijk is voor de in dat kader te verrichten 
werkzaamheden; 
• onderzoekers (als bedoeld in artikel 7:458 van het Burgerlijk Wetboek); 
• zorgverzekeraars, voor zover de gegevensverstrekking noodzakelijk is vanwege 
de verplichtingen uit de verzekeringsovereenkomst; 
• derden die zijn belast met het innen van vorderingen, voor zover de 
gegevensverstrekking daarvoornoodzakelijk is en geen medische gegevens 
betreft; 

• anderen, indien: 
– u uw ondubbelzinnige toestemming heeft verleend voor de 
gegevensverwerking, of 
– de gegevensverwerking noodzakelijk is voor de nakoming van een wettelijke 
plicht door de beoefenaar van het beroep in de individuele gezondheidszorg, of 
– de gegevensverwerking noodzakelijk is vanwege een vitaal belang van u 
(bijvoorbeeld een dringende medische noodzaak). 

Binnen de EU 

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten 
de EU. 

Minderjarigen 

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen 
jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door 
de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger. 

 



Bewaartermijn 

Wij bewaren de persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel 
waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.  

Beveiliging 

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om 
persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo 
hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen; 
 
Alle personen die namens ons van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn 
gehouden aan geheimhouding daarvan. 

We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen; 
We anonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar 
aanleiding toe is; 

Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij 
fysieke of technische incidenten; 

We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen; 
Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van 
persoonsgegevens. 

Rechten omtrent uw gegevens 

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven 
welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de 
verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één 
van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens 
door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een 
andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor 
kunnen geven aan voornoemde verzoeken. 

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven 
toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te 
trekken. 

Klachten                  
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan 
vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen 
met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht 
een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de 
toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming. 

Vragen                                                                                                              
Als u naar aanleiding van onze Privacy Verklaring nog vragen of opmerkingen 
heeft neem dan contact met ons op!                                                 

Contactgegevens: 
Praktijk Boshuijzen Manuele therapie 
Daltonstraat 10, 3817 VB Amersfoort  


