Privacy statement 201FysioSport
201FysioSport hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit Privacy
statement willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met uw
persoonsgegevens.
Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met uw
persoonsgegevens. 201FysioSport houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en
regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee
dat wij in ieder geval:
-

Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn
verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy statement;
Verwerking van uw persoonsgegevens is beperkt tot enkel die gegevens welke minimaal
nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging
van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
Persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit niet nodig is voor uitvoering van
de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en
deze respecteren.

Indien u een afspraak maakt, gaat u automatisch akkoord met dit privacy statement en de
algemene voorwaarden.
201FysioSport neemt de verantwoordelijkheid voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien
u na het doornemen van ons Privacy statement, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of
contact met ons wenst op te nemen kan dit via info@201fysiosport.nl

Verwerking van persoonsgegevens van patiënten
Persoonsgegevens van patiënten worden door 201FysioSport verwerkt ten behoeve van de volgende
doelstelling(en):
-

Administratieve doeleinde, te verstaan:
o BSN nummer;
o Identificatiesoort;
o Achternaam;
o Tussenvoegsel;
o Voornaam;
o Voorletters;
o Straat;
o Huisnummer;
o Postcode;
o Plaats;
o Telefoonnummer;
o E-mailadres;
o Geboortedatum;
o Geslacht;
o Behandeldata;
o Type behandeling;
o Tarief behandeling;
o Opstellen en versturen (digitale) factuur via e-mail of post;
o Bij wanbetaling mogen bovenstaande gegevens gedeeld worden met gewenst
incassobureau via e-mail of post.

Patiëntgegevens en de gezondheidsgegevens worden door 201FysioSport gebruikt ten behoeve van
de volgende doelstelling(en):
-

Waarborgen van uw gezondheid, te verstaan:
o Overleg met derden (inter- en intracollegiaal overleg met fysiotherapeuten,
specialisten, huisartsen etc.)
o Dossier inzage door collega fysiotherapeuten
o Delen van aanvullend diagnostisch materiaal per e-mail richting patiënt en/of derden

Uw persoonsgegevens worden door 201FysioSport opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde
verwerking(en) voor onbepaalde tijd.

Beveiliging
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens
van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende
maatregelen genomen;
-

Alle personen die namens 201FysioSport van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn
gehouden aan geheimhouding daarvan.
Wij hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op onze systemen;
Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of
technische incidenten;
Wij testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van
persoonsgegevens.

Rechten omtrent uw gegevens
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u
ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens
(of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Wij kunnen u vragen om u te
legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover
direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk
erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit
is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen
Als u naar aanleiding van ons Privacy statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact
op met de heer Van ’t Land.

Contactgegevens
201FysioSport
Adres: Zijlweg 11 zwart, 2013 DA Haarlem
E-mail: info@201fysiosport.nl
Rek.nr.: NL47ABNA0970134738
KvK: 34273784

