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De privacy van uw persoonsgegevens.
Aansluitend op de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) EU 2016/679
verwerking van uw persoonsgegevens.

informeren wij u over de

Wij slaan uw persoonsgegevens en medische gegevens digitaal op, met als doel uw behandeling te kunnen uitvoeren.
Wij doen dit onder de voorwaarden die wij in deze verklaring hebben opgenomen en volgens ons privacy- en
dataveiligheidsbeleid.
U verklaart dat u het hiermee eens bent door uw behandeling bij onze praktijk te laten uitvoeren. Daarnaast
verzoeken wij u dit formulier getekend aan ons te geven. Onderstaande geldt ook voor persoonsgegevens die wij via
derden ontvangen.
•
Doel van het verwerken van uw persoongegevens is dat wij een goede medische behandeling kunnen
uitvoeren.
•
Wij verstrekken uw gegevens alleen aan derden wanneer dat nodig is voor de goede medische behandeling.
•
Wij verwerken uw gegevens niet langer dan nodig is voor uw medische behandeling. Wij passen ook de
bewaartermijnen toe van de ‘WGBO’, en ‘WCEVG’ en overige toepasselijke wetten.
•
U kunt u ons schriftelijk om correctie verzoeken als onze gegevens naar uw mening niet correct zijn.
•
U kunt ons vragen om het wissen van uw persoonsgegevens. Als wij uw verzoek inwilligen zijn wij (mogelijk)
niet langer in staat in uw verantwoorde medische behandeling te voorzien. De WGBO eist een bewaartermijn
van 15 jaar (wordt 20 jaar). In dat geval labelen wij uw gegevens als ‘niet actief’.
•
U kunt uw toestemming tot onze verwerking van uw persoonsgegevens intrekken. Wij kunnen dan
(mogelijk) geen verantwoorde medische behandeling garanderen. (zie WGBO opmerking hierboven).
•
U kunt bij ons bezwaar maken wanneer u het niet eens bent met de wijze waarop wij uw persoonsgegevens
verwerken.
•
Wij verwerken uw gegevens op basis van de behandelovereenkomst zoals beschreven in de WGBO.
•
Wij informeren u als er iets mis gaat met uw persoongegevens.
•
U kunt inzage verkrijgen in uw persoonsgegevens die bij ons staan. Stuurt u ons dan een schriftelijk verzoek.
Let op! KIND onder 16 jaar ? (basis: WGBO)
•
Bij behandeling van kinderen jonger dan 16 jaar die onder uw ouderlijke macht of wettelijke verzorging
vallen tekent u voor toestemming namens dat kind. Bij kinderen van 12 tot 16 jaar beslissen kind en

verantwoordelijke samen. Daarom moeten dan beiden ondertekenen.
Ik geef toestemming mijn persoongegevens te verwerken onder bovenstaande voorwaarden.
Getekend,
Voor betrokkene: (naam)

(de patiënt, of kind onder uw ouderlijke macht of wettelijke verzorging):
Handtekening:

Naam ondertekenaar:
Bij een tussen 12 tot 16 jaar:
Handtekening kind:

Datum:

