Privacyverklaring Praktijk Hebly

Algemeen
Praktijk Hebly verwerkt persoonsgegevens. Praktijk Hebly respecteert de privacy van
betrokkenen en draagt er zorg voor dat persoonlijke gegevens die u aan ons verstrekt
vertrouwelijk worden behandeld.
Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens en is
opgesteld in overeenstemming met de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming
(AVG).
Gebruiker van deze privacyverklaring, tevens verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de
AVG, is drs J.R.H. Hebly, gevestigd te Dordrecht ingeschreven bij de Kamer van Koophandel
onder nummer 24483872.

Persoonsgegevens
Persoonsgegevens
Ik verwerk persoonsgegevens die u zelf aan mij hebt verstrekt, zoals naam, contactgegevens en
overige gegevens die nodig zijn voor de uitvoering van de overeenkomst tot dienstverlening.
Doel van verwerking
Ik gebruik uw persoonsgegevens enkel om met u in contact te treden (contactgegevens), met u
te kunnen communiceren en in het kader van de met u overeen te komen dienstverlening. Ik
gebruik uw gegevens niet voor andere doeleinden.
Indien u mij uw persoonlijke contactgegevens geeft, telefonisch, per email of anderszins, dan
gebruik ik deze gegevens enkel om met u in contact te treden en met u te communiceren. Indien
geen overeenkomst tot dienstverlening tot stand komt, dan worden de gegevens 6 maanden na
ontvangst verwijderd.
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Verwerken persoonsgegevens
Indien een overeenkomst tot dienstverlening tot stand komt, dan zal ik over meer
persoonsgegevens beschikken dan enkel contactgegevens. Ik gebruik deze persoonsgegevens
enkel in het kader van de met u overeengekomen dienstverlening en verzamel alleen die
gegevens die ik in dat verband nodig of nuttig acht.
Voor de Wet Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) is het een plicht dat ik als
behandelaar van u en of uw kind een dossier aanleg. Dit dossier bevat aantekeningen over het
welbevinden van u en uw kind, de hulpvraag en de resultaten van eventuele onderzoeken ed. Als
gevolg van de verscherpte regels met betrekking tot bescherming van de persoonsgegevens zal
ik zelf geen uitgebreid(medisch)dossier bijhouden. Alleen de grote lijnen van de sessies zullen
worden vermeld. Hierin beschrijf ik wat we hebben gedaan, met welk doel en wat het resultaat
was.

Beveiliging
Ik heb al het mogelijke aan gedaan om de privacy van uw persoonlijke gegevens te waarborgen.
Dit betekent oa dat ik:
- zorgvuldig om zal gaan met de persoonlijke gegevens van u en uw kind.
- ervoor zorgdraag dat onbevoegden geen toestemming hebben tot uw gegevens. De
computer waarin zich persoonsgegevens bevinden is beveiligd met een wachtwoord.
persoonsgegevens die in fysieke vorm zijn vastgelegd, worden bewaard in een
deugdelijke afsluitbare ruimte.
- als enige toegang heb tot de gegevens in het dossier.
- mij zal houden aan mijn beroepsgeheim (wettelijke geheimhoudingsplicht).
Zonder uw schriftelijke toestemming deel ik uw gegevens niet met andere partijen.

Bewaartermijnen
Ik bewaar uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het doel van de verwerking tenzij
dit nodig is op grond van wettelijke en/of fiscale verplichtingen. Zo moet ik van de
Belastingdienst uw factuurgegevens 7 jaar bewaren.
Het dossier moet in het kader van de WGBO 15 jaar worden bewaard, te rekenen vanaf het
tijdstip waarop de gegevens zijn vervaardigd.

Rechten betrokkene
Ik respecteer uw privacyrechten en zal er aan meewerken dat u de in de AVG aan u toegekende
rechten kunt uitoefenen. Voorbeelden hiervan zijn het recht op inzage, correctie en verwijdering
van uw persoonsgegevens of vernietiging van uw dossier. Tot slot heeft u het recht om bezwaar
te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u van uw rechten gebruik wilt
maken kunt u hierover contact met mij opnemen.
Heeft u vragen over dit Privacyreglement dat kunt u bij mij terecht, de gegevens staan vermeld
op de website www.praktijkhebly.nl
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