Privacyreglement
Uw persoonsgegevens en uw privacy in onze praktijk

Algemeen
De AVG is de nieuwe wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet
heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie
de gegevens zijn bepaalde rechten. Naast deze algemene wet gelden specifieke regels voor de
privacy in de gezondheidszorg. Deze regels staan onder andere vermeld in de Wet geneeskundige
behandelingsovereenkomst (WGBO). Dit privacyreglement is bedoeld om u te informeren over uw
rechten en onze plichten die gelden op grond van de AVG en de WGBO.
Onze praktijk
In onze praktijk kunnen diverse persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit is noodzakelijk om u
(medisch) goed te kunnen behandelen en nodig voor het financieel afhandelen van de behandeling.
De plichten van de praktijk
Fysiotherapie Marieke Meeuwis is volgens de AVG de verantwoordelijke voor de verwerking van
persoonsgegevens die in de praktijk plaatsvindt. Aan de plichten die daaruit voortkomen, voldoet de
praktijk als volgt:
Uw gegevens worden voor specifieke doeleinden verzameld:
o voor fysiotherapeutische zorgverlening;
o voor doelmatig beheer en beleid;
o voor ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en voorlichting.
 Er vindt in beginsel geen verwerking plaats voor andere doeleinden.
 U wordt op de hoogte gesteld van het feit dat er persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit
kan gebeuren door uw zorgverlener, maar ook via een folder of via onze website.
 Alle medewerkers binnen Fysiotherapie Marieke Meeuwis hebben zich verplicht om
vertrouwelijk om te gaan met uw persoonsgegevens.
 Uw persoonsgegevens worden goed beveiligd tegen onbevoegde toegang.
 Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor goede
zorgverlening.
Voor medische gegevens is deze bewaartermijn in principe 15 jaar (vanaf de laatste behandeling),
tenzij langer bewaren noodzakelijk is, bijvoorbeeld voor de gezondheid van uzelf of van uw kinderen.
Dit is ter beoordeling van de behandelaar.
Uw rechten als betrokkene:
U heeft de volgende rechten:
 Het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden.
 Het recht op inzage en afschrift van die gegevens (voor zover de privacy van een ander daardoor
niet wordt geschaad).
 Het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn.
 Het recht om (gedeeltelijke) vernietiging van uw medische gegevens te vragen. Hieraan kan
alleen tegemoet worden gekomen als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van




aanmerkelijk belang is en de gegevens op grond van een wettelijke regeling niet bewaard
moeten blijven.
Het recht op het toevoegen van een eigen verklaring (van medische aard) aan uw dossier.
Het recht om u in bepaalde gevallen tegen de verwerking van uw gegevens te verzetten.

Delen met anderen
Fysiotherapie Marieke Meeuwis zal jouw gegevens indien noodzakelijk en met jouw toestemming
verstrekken aan andere zorgverleners voor behandel doeleinden (denk aan rapportage aan verwijzer
of overdracht naar andere instelling bij opname).
Fysiotherapie Marieke Meeuwis heeft met andere zorgverleners overeenkomsten voor veilige
gegevensoverdracht.
Fysiotherapie Marieke Meeuwis zal jouw gegevens uitsluitend verstrekken aan een ICT hosting
organisatie om jouw gegevens veilig op te bergen. Met deze organisatie heeft Fysiotherapie Marieke
Meeuwis een overeenkomst om te zorgen voor een standaard niveau van beveiliging en
vertrouwelijkheid voor dit soort gegevens.
Fysiotherapie Marieke Meeuwis blijft verantwoordelijk voor deze verwerking van jouw
persoonsgegevens.
Gegevens inzien, aanpassen en verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te (laten) corrigeren of te (laten) verwijderen. Je
kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar m.meeuwis@fysiomeeuwis.nl Er
zal dan een afspraak worden gemaakt, omdat hiervoor legitimatie altijd noodzakelijk is, om aan te
tonen dat het om jouw persoonsgegevens gaat.
Website
Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. De website verloopt via https. Om je
privacy te beschermen, maken wij gebruik van beveiligde verbindingen (Secure Sockets Layer of SSL)
waarmee alle informatie tussen jou en onze website wordt afgeschermd wanneer je
persoonsgegevens naar ons verstuurd.
Omdat we graag willen weten hoe onze bezoekers deze website gebruiken, zodat we het gebruik van
de website kunnen optimaliseren, gebruiken wij Google Analytics. Via deze website worden er
daarom analytische cookies van Google geplaatst. Google kan deze informatie aan derden
verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie
namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de
verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google- diensten.
Deze website maakt gebruik van de dienst YOUTUBE. Hiermee kunnen video’s die op YouTube staan
afgespeeld worden op websites. Bij het gebruik van YouTube worden verschillende cookies gezet,
bijvoorbeeld om de positie van de afspeelbalk te onthouden.
Voor het contactformulier op deze website maken we gebruik van Google reCAPTCHA om het
versturen van SPAM tegen te gaan. Google reCAPTCHA schrijft tracking cookies. Als u gebruik wilt
maken van ons contactformulier moet u daarom eerst akkoord gaan met onze privacyverklaring. Pas
daarna mogen wij het formulier tonen en de functionaliteit van Google reCAPTCHA inschakelen
De informatie die Google verzameld wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt
nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen
op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de Safe Harbor principes en is
aangesloten bij het Safe Harbor-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in

dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele
persoonsgegevens.
Beveiliging
Fysiotherapie Marieke Meeuwis neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt
hiervoor passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste
openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Heb je desondanks de indruk dat jouw
gegevens onvoldoende beveiligd zijn, jouw gegevens onjuist bewaard worden of zonder jouw
toestemming worden verwerkt of gedeeld, neem dan contact op.
Meer vragen
Als je vragen en of opmerkingen hebt over het gebruik van jouw persoonsgegevens door
Fysiotherapie Marieke Meeuwis kun je contact met me opnemen via het algemene
telefoonnummer:
met ons via het 0499-578902 of via m.meeuwis@fysiomeeuwis.nl
Voor meer informatie over privacy kun je de website van de Autoriteit Persoonsgegevens
raadplegen.

