Privacyreglement van onze praktijk
Uw persoonsgegevens en privacy in ons bedrijf

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.

Eigenaar Gegevens
Ruud van Erp
Ondiep-Zuidzijde 6
3551 BW Utrecht
E-mail: info@ruudvanerp.nl

Gegevens Website
Soorten verzamelde Gegevens Website
Onder het soort gegevens dat deze Website zelf of door middel van derden verzamelt, vallen:
voornaam, achternaam, telefoonnummer, e-mailadres, Cookie en Gebruiksgegevens.
De volledige informatie over elk soort verzamelde Persoonsgegevens staat in de daaraan gewijde
artikelen van dit privacybeleid of in specifieke tekst en uitleg die voorafgaand aan de
Gegevensverzameling wordt weergegeven.
Persoonsgegevens kunnen door de Gebruiker zelf worden aangeleverd of, in het geval van
Gebruiksgegevens, automatisch worden verzameld bij het gebruik van deze Website.
Tenzij anders aangegeven, is het verstrekken van alle door deze Website gevraagde Gegevens verplicht
en als u deze Gegevens niet verstrekt, kan deze Website haar Diensten mogelijk niet verlenen. In
gevallen waarin deze Website specifiek aangeeft dat bepaalde Gegevens niet verplicht zijn, kunnen
Gebruikers kiezen of ze deze Gegevens al dan niet verstrekken, zonder gevolgen voor de
beschikbaarheid of de werking van de Dienst.
Als Gebruikers niet zeker weten welke Persoonsgegevens verplicht verstrekt moeten worden, kunnen zij
contact opnemen met Ruud van Erp .
Het gebruik van Cookies – of andere tracking tools – door deze Website of door de eigenaren van de
diensten van derden die worden gebruikt door deze Website dient om de door de Gebruiker gevraagde
Dienst te verlenen, naast de andere doelen die in dit document en in het Cookiebeleid worden
aangegeven, indien daarvan sprake is.
De Gebruikers zijn verantwoordelijk voor Persoonsgegevens van derden die worden verkregen,
gepubliceerd of gedeeld door deze Website en zij bevestigen dat zij toestemming van de derde partij
hebben om de Gegevens aan Ruud van Erp te verstrekken.

Verwerkingsmethode
Ruud van Erp neemt passende beveiligingsmaatregelen om onbevoegde toegang tot, bekendmaking,
wijziging of vernietiging van de Gegevens zonder toestemming te voorkomen.
De verwerking van de Gegevens vindt plaats met gebruik van computers en/of IT-tools, waarbij
organisatieprocedures en werkwijzen worden gevolgd die nauw aansluiten op de aangegeven doelen.
Naast Ruud van Erp kunnen de Gegevens in bepaalde gevallen ook toegankelijk zijn voor bepaalde met
de verwerking belaste personen die zijn betrokken bij de exploitatie van deze Website (beheer, verkoop,
marketing, juridisch, systeembeheer) of door Ruud van Erp als Gegevensverwerkers aangestelde externe
partijen (zoals externe technische serviceproviders, mailprogramma's, hostingproviders, IT-bedrijven,
communicatiebureaus). De bijgewerkte lijst van deze partijen kan te allen tijde bij Ruud van Erp worden
aangevraagd.
Rechtsgrond voor verwerking
Ruud van Erp mag Persoonsgegevens met betrekking tot Gebruikers verwerken in een van de volgende
gevallen, indien:
•

•
•
•
•

Gebruikers hun toestemming voor een of meerdere specifieke doelen hebben gegeven;
Opmerking: In bepaalde rechtsgebieden mag Ruud van Erp mogelijk Persoonsgegevens
verwerken totdat de Gebruiker hiertegen bezwaar maakt ("opt-out"), zonder dat daarvoor
toestemming nodig is of zich een van de volgende rechtsgronden voordoet. Dit geldt echter niet
wanneer Europees gegevensbeschermingsrecht van toepassing is op de verwerking van
Persoonsgegevens;
het verstrekken van Gegevens noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst met de
Gebruiker en/of voor eventuele precontractuele verplichtingen daarvan;
de verwerking noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op Ruud van Erp
rust;
de verwerking gerelateerd is aan een taak van algemeen belang of van een taak in het kader van
de uitoefening van het openbaar gezag dat aan Ruud van Erp is opgedragen;
de verwerking noodzakelijk is voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Ruud
van Erp of van derden.

In ieder geval is Ruud van Erp graag bereid om de specifieke rechtsgrond te verduidelijken die van
toepassing is op de verwerking, en in het bijzonder of het verstrekken van Persoonsgegevens een
wettelijke of contractuele verplichting is, of een noodzakelijk vereiste om een overeenkomst te sluiten.
Locatie
De Gegevens worden verwerkt in de vestigingskantoren van Ruud van Erp en andere plaatsen waar de
partijen die bij de verwerking zijn betrokken zich bevinden.
Afhankelijk van de locatie van Gebruikers, kan de doorgifte van persoonsgegevens inhouden dat de
Gegevens van de Gebruikers worden doorgegeven naar een ander land dan het eigen land. Voor meer
informatie over de verwerkingslocatie van dergelijke doorgegeven Gegevens, kunnen Gebruikers het
artikel met details over de verwerking van Persoonsgegevens raadplegen.

Gebruikers hebben ook recht op informatie over de rechtsgrond van de doorgifte van Gegevens naar
een land buiten de Europese Unie of naar een internationale organisatie naar internationaal publiek
recht of opgericht door twee of meer landen, zoals de VN, en over de beveiligingsmaatregelen die door
Ruud van Erp zijn genomen om hun Gegevens te beschermen.
Als een dergelijke doorgifte plaatsvindt, kunnen Gebruikers meer te weten komen door de relevante
artikelen in dit document te raadplegen of door navraag te doen bij Ruud van Erp met behulp van de
informatie in het onderdeel contact.
Bewaartijd
Persoonsgegevens worden verwerkt en opgeslagen zolang dat nodig is voor het doel waarvoor ze zijn
verzameld.
Daarom geldt het volgende:
•

•

Persoonsgegevens die zijn verzameld voor doeleinden die verband houden met de uitvoering
van een overeenkomst tussen Ruud van Erp en de Gebruiker worden bewaard totdat deze
overeenkomst volledig is uitgevoerd.
Persoonsgegevens die ten behoeve van de gerechtvaardigde belangen van Ruud van Erp zijn
verzameld, worden bewaard zolang dat nodig is om deze doelen te verwezenlijken. Gebruikers
kunnen specifieke informatie over de gerechtvaardigde belangen die Ruud van Erp nastreeft
vinden in de relevante artikelen van dit document of door contact op te nemen met Ruud van
Erp.

Ruud van Erp kan worden toegestaan om Persoonsgegevens voor een langere periode te bewaren
wanneer de Gebruiker toestemming heeft gegeven voor een dergelijke verwerking, zolang deze
toestemming niet wordt ingetrokken. Bovendien kan Ruud van Erp verplicht zijn om Persoonsgegevens
langer te bewaren wanneer dit nodig is voor de uitvoering van een wettelijke verplichting of in opdracht
van een overheidsinstelling.
Na afloop van de bewaartermijn worden de Persoonsgegevens gewist. Daarom kan het recht op
toegang, het recht op wissen, het recht op rectificatie en het recht op gegevensoverdraagbaarheid niet
worden opgelegd na het verstrijken van de bewaartermijn.
Het doel van de verwerking
De Gegevens ten aanzien van de Gebruiker worden verzameld zodat Ruud van Erp zijn Diensten kan
verlenen en voor de volgende doeleinden: Contact met de Gebruiker, Tagbeheer en Analyses.
Gebruikers kunnen meer gedetailleerde informatie vinden over deze doelen van verwerking en over de
specifieke Persoonsgegevens die voor elk doel worden gebruikt in de betreffende artikelen van dit
document.n

Medische gegevens Fysiotherapiepraktijk
In onze fysiotherapiepraktijk 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. Daarnaast kan verwerking noodzakelijk zijn voor, bijvoorbeeld, de bestrijding van ernstig
gevaar voor uw gezondheid of ter voldoening aan een wettelijke verplichting (bijvoorbeeld het verplicht
melden van een besmettelijke ziekte op grond van de Wet Publieke Gezondheid).

De plichten van de fysiotherapiepraktijk
Ruud van Erp – Personal training, Fysiotherapie en Cesar Therapie - 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 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 Ruud van Erp 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.

Als u gebruik wilt maken van uw rechten, dan kunt u dit mondeling of schriftelijk kenbaar maken aan
Ruud van Erp. Uw belangen kunnen ook behartigd worden door een vertegenwoordiger (zoals een
schriftelijk gemachtigde, of uw curator of mentor).
Toelichting
U moet er rekening mee houden dat medische gegevens ingevolge de wet in principe maximaal vijftien
jaar bewaard worden. De door u ingevulde gegevens worden door ons strikt vertrouwelijk behandeld.
Ruud van Erp is niet aansprakelijk voor fouten in de postbezorging. Indien u er de voorkeur aan geeft om
het dossier persoonlijk, of door een gemachtigde, op te halen dan kunt u dit schriftelijk aangeven.

Gegevens patiënt
Hierbij vermeldt u de gegevens van de persoon over wie het medisch dossier gaat. De Wet
Geneeskundige Overeenkomst (WBGO) beschouwt de patiënt als meerderjarig vanaf 16 jaar. Jongeren
vanaf 16 jaar die inzage/afschrift van hun medisch dossier willen, moeten zelf de aanvraag indienen.
Indien de patiënt niet meer in leven is, is het verstrekken van de medische gegevens toegestaan indien
verondersteld kan worden dat de overledene hiertegen geen bezwaar zou hebben gehad of er sprake is
van zwaarwegende belangen om de zwijgplicht van de zorgverlener te doorbreken. Deze beslissing ligt
bij de zorgverlener.
Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden
De medewerkers van Ruud van Erp hebben de verplichting vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om
te gaan. Dit houdt bijvoorbeeld in dat de zorgverlener voor verstrekking van uw persoonsgegevens uw
uitdrukkelijke toestemming nodig heeft. Op deze regel bestaan echter enkele uitzonderingen. Op grond
van een wettelijk voorschrift kan de zwijgplicht van de zorgverlener doorbroken worden, maar ook
wanneer gevreesd moet worden voor een ernstig gevaar voor uw gezondheid of die van een derde.
Bovendien kunnen vastgelegde gegevens, indien noodzakelijk mondeling, schriftelijk of digitaal
uitgewisseld worden met andere zorgverleners (bijvoorbeeld met de huisarts).
Uitwisseling gegevens
Ruud van Erp wisselt, nadat u hiervoor gericht toestemming heeft gegeven, via bv. De Landelijke
database Fysiotherapie, NIVEL, etc.

Vraag of klacht
Heeft u een vraag of een klacht? Bijvoorbeeld over met wie wij gegevens delen of onze omgang met uw
medische gegevens? Dan gaat uw fysiotherapeut hierover graag met u in gesprek.
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