Privacy Policy
Wie ben ik?
Diana Verstijnen, Medisch Pedicure, hierna in deze verklaring verder genoemd ”Diana”, is een
dienstverlener die voetzorg verleent in de Regio Sprang-Capelle
Mijn contactgegevens zijn:
- Telefoon:
06-42433851
- E-mail:
info@dianaverstijnen.nl
- Website:
www.dianaverstijnen.nl
- Postadres:
Diana Verstijnen, Medisch Pedicure
Oudestraat 52
5161 TB Sprang-Capelle

Waarom dit statement?
Diana is verantwoordelijk om uw persoonsgegevens zo goed mogelijk te beschermen. Zij moet
daarbij voldoen aan de eisen van de privacyregelgeving. Diana wil o.a. transparant zijn over de
soorten gegevens die zij verwerkt, het doel van de verwerking, met wie zij gegevens deelt en welke
rechten u heeft ten aanzien van uw eigen gegevens. In deze Privacy Policy informeert Diana u
hierover. Heeft u na het lezen van dit document nog vragen? Neem dan contact met Diana op.

1.

Soorten gegevens.
1.1

Diana verwerkt (mogelijk) de volgende persoonsgegevens van u.
1.1.1 contactgegevens, zoals naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en
emailadres;
1.2.1 geslacht (aanspreektitel)
1.2.3 Contactgegevens van vertegenwoordiger (indien dit van toepassing is)
1.2 Diana verwerkt bijzondere persoonsgegevens van u,
1.2.1 BSN
1.2.2 bijzondere persoonsgegevens, zijnde uw gezondheidsgegevens, dit voorkomt
dat er ten onrecht een onvolledig beeld ontstaat.
1.2.3 geboortedatum
1.2.4 naam en polisnummer van uw zorgverzekering (indien van toepassing)
Wanneer Diana uw gezondheidsgegevens verwerkt, doet zij dat alleen met uw toestemming
en gaat Diana daar zorgvuldig mee om.

2

Doel van de verwerking van gegevens
Diana verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende activiteiten;
2.1
het uitvoeren van haar financiële administratie
2.2
communicatie over de opdracht tot dienstverlening
2.3
het tot uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht tot dienstverlening.
2.4
BSN wordt gebruikt als identificatie aan derden (zie 7.3) zonder uw gewone
persoonsgegevens te benoemen.
2.5
geboortedatum voor uw facturen aan uw zorgverzekeraar

3.

Rechtsgronden voor verwerking van gegevens.
Diana gebruikt tenminste 1 van de volgende gronden voor de werking van uw
persoonsgegevens;
3.1
De grondslag voor het verwerken van deze persoonsgegevens is, de overeengekomen opdracht en doeleinden tot de dienstverlening

4.

Opslag en bewaartermijn van persoonsgegevens
Diana bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor
deze zijn verstrekt dan wel op de grond van de wet en beroepscode is vereist.
Of tot anders door u bepaald. Hiervoor verwijs ik u naar het hoofdstuk 5

5.

Rechten omtrent uw persoonsgegevens.
5.1
5.2

5.3

6.

6.2

6.3

Diana verstrekt uw persoonsgegevens niet aan andere partijen waarmee zij geen
verwerkersovereenkomst heeft afgesloten.
Diana mag uw gegevens wel aan andere partijen verstrekken
6.2.1 Als zij daartoe verplicht is op grond van de wet of een rechtelijke uitspraak.
In een dergelijk geval dient zij medewerking te verlenen en is dan ook
verplicht deze gegevens af te geven.
6.2.2 als u haar daarvoor toestemming geeft en als zo’n verstrekking ten diensten
staat van de doeleinden van de opdracht.
Voor het uitvoeren van overeenkomsten, diensten en afhankelijk van de verleende
diensten, wisselt Diana uw gegevens mogelijk uit aan de volgende personen of
partijen;
6.3.1 Zorggroep waarbij uw arts is aangesloten,
6.3.2 Podotherapeut die een overeenkomst heeft gesloten bij de zorggroep.
6.3.3 Podotherapeut waarbij Diana een overeenkomst heeft gesloten buiten de
ketenzorg.
6.3.4 Uw arts.

Beveiliging van uw gegevens.
7.1.
7.2

8.

Diana zal bij sommige verzoeken vragen om een kopie van uw legitimatiebewijs
waarbij uw pasfoto, machine readable zone, paspoortnummer en BSN zwart is
gemaakt.

Verstrekken van gegevens aan derden.
6.1

7.

U heeft rechten met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens. U kunt
altijd contact met Diana opnemen.
De rechten die u heeft gelden zeker voor de volgende onderwerpen;
5.2.1 de manier waarop Diana uw persoonsgegevens verwerkt.
5.2.2 inzage in de persoonsgegevens die Diana van u verwerkt.
5.2.3 bezwaren tegen het verwerken van uw persoonsgegevens.
5.2.4 aanpassen van uw persoonsgegevens als deze niet correct zijn verwerkt.
5.2.5 beperking van uw persoonsgegevens
5.2.6 het verwijderen (wissen) van uw persoonsgegevens
5.2.7 overdracht van uw persoonsgegevens aan uzelf of aan een andere
organisatie op uw verzoek.
5.2.8 wanneer u vragen heeft over de inhoud van dit Privacy Policy

Diana heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw
persoonsgegevens te beveiligen.
Alle personen die namens Diana van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn
gehouden aan geheimhouding daarvan.

Verstrekken van gegevens binnen de EU.
Diana verstrekt geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de
EU.

9.

Minderjarigen
Diana verwerkt enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan
16 jaar) indien daarvoor schriftelijk toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of
wettelijke vertegenwoordiger.

10.

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

