PRIVACY REGLEMENT

Werkingssfeer
Marlies van West Centrum voor Kinesiologie (hierna CvK) verwerkt uw persoonsgegevens doordat u
gebruik maakt van onze diensten en/of websitebezoeken.
Gegevens behandeling
Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat de kinesioloog een dossier aanlegt. Dit is tevens
een wettelijke plicht, opgelegd door de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst
(WGBO). In de WGBO staan de rechten en plichten van cliënten die zorg krijgen. Uw dossier bevat
aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en
behandelingen.
Doelen
• informeren andere zorgverleners, bijvoorbeeld bij een verwijzing naar een andere behandelaar.
Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
• gebruik voor waarneming tijdens afwezigheid.
• geanonimiseerd gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
• financiële administratie, al dan niet door een externe administrateur.
Delen van gegevens
In sommige gevallen kan het nuttig zijn aanvullende informatie over uw gezondheid op te vragen bij
een huisarts of een andere zorgverlener. Dit gebeurt uitsluitend in overleg met u. Deze gegevens
worden in het dossier opgenomen.
Als uw gegevens door derden worden opgevraagd, deel ik deze uitsluitend na expliciet overleg.
Als uw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Ik heb een
wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim). Uw cliëntendossier blijft zoals in de wet op de
behandelovereenkomst wordt vereist 15 jaar bewaard.
Gegevens websitebezoek
De website van CvK gebruikt alleen technische en functionele cookies (dus geen analytische
cookies). Deze zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en gebruiksgemak. Ze
zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt, onthouden bijvoorbeeld voorkeursinstellingen en
kunnen gebruikt worden om de website te optimaliseren.
Doelen
•
verzenden van nieuwsbrieven of folders
•
contact opnemen indien dit nodig is om de dienstverlening uit te kunnen voeren
•
informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

Ingeschreven bij de KvK Utrecht onder nummer 67021867.
Aangesloten bij de VBAG, registratienr. 21611021. RBCZ/TCZ register licentienr.170719R.
AGB-code 90103260, AGB-code praktijk 90062641
CBP code m00003039

Centrum voor Kinesiologie | Marlies van West
Lassuslaan 11 3723 LG Bilthoven
www.centrumvoorkinesiologie.nl

Persoonsgegevens die verwerkt worden
- voor- en achternaam
- geboortedatum
- geslacht
- adresgegevens
- telefoonnummer
- e-mailadres
- datum behandeling
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een
verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@centrumvoorkinesiologie.nl. Om er
zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door uzelf is gedaan, vraagt CvK een kopie van uw
identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen en om in deze kopie uw pasfoto en
Burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van uw privacy. CvK zal zo snel
mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.
Beveiliging
CvK neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik,
verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te
gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van
misbruik, neem dan contact op via info@centrumvoorkinesiologie.nl.
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