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PRIVACY VERKLARING 

Praktijk Ton Kostelijk hecht veel waarde aan 

persoonsgegevens. Deze privacy verklaring

HET VERWERKEN VAN PERSOONSGEGEVENS

Doelen van het verwerken en gebruik van 

• Contact op te kunnen nemen 

• Behandelingsafspraken en cursusdeelname afspraken 

• Gezondheidsrisico’s te vermijden

• De kwaliteit van behandeling, behandelingstraject en

• Van praktijkinformatie (nieuwsbrieven

• Factureren mogelijk te maken 

• Te voldoen aan fiscale en andere 

Grondslagen: de gegevensverwerking is 

behandelingstraject of cursus, en het nakomen van 

Voor bovenstaande doelen kunnen de volgende persoonsgegevens 

• Naam (voornaam, eventueel tussenvoegsel, achternaam)

• Adres (straat, huisnummer, postcode, woonplaats)

• Geboortedatum 

• E-mailadres en telefoonnummer 

• Afspraken (tijd, afspraakduur, soort behandeling

• Gezondheidsinformatie (klachten, wensen, behandelings

• Btw-nummer 

• Bankrekeningnummer 

• Zorgovereenkomst en zorgplan (PGB/WMO)

BEVEILIGING 

De beveiliging van uw persoonsgegevens 

kast voor gegevens op papier. Er worden geen gegevens doorgegeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is vanwege 

fiscale en wettelijke eisen. De website slaat

BEWAARTERMIJN 

Praktijk Ton Kostelijk bewaart uw gegevens niet langer dan wettelijk is 

van de doeleinden waarvoor de gegevens worden verzameld en verwerkt.

7 jaar. Medische gegevens hebben een wettelijke 

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJD

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te veranderen 

bewaarplicht). U kunt hierover contact opnemen via 

WIJZIGINGEN 

Wij hebben het recht de aangeboden informatie, met inbegrip van deze privacy 

wijzigen. Het is daarom raadzaam om regelmatig te 
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Praktijk Ton Kostelijk hecht veel waarde aan het waarborgen van uw privacy en gaat zorgvuldig en vertrouwelijk om met d

verklaring geeft weer hoe met uw persoonsgegevens om wordt gegaan en welke het zijn. 

SOONSGEGEVENS 

het verwerken en gebruik van persoonsgegevens zijn om met en voor u: 

en cursusdeelname afspraken te kunnen maken, bevestigen en wijzigen

Gezondheidsrisico’s te vermijden 

behandeling, behandelingstraject en cursus te monitoren en verhogen

(nieuwsbrieven) en behandelingsinformatie te voorzien 

 wettelijke eisen van de praktijk en uzelf. 

is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst over een 

, en het nakomen van wettelijke verplichtingen.  

Voor bovenstaande doelen kunnen de volgende persoonsgegevens verzameld worden: 

Naam (voornaam, eventueel tussenvoegsel, achternaam) 

Adres (straat, huisnummer, postcode, woonplaats) 

 

soort behandeling of cursus) 

matie (klachten, wensen, behandelingsstatus) 

(PGB/WMO) 

w persoonsgegevens is gewaarborgd met wachtwoorden voor digitale opslag, en door een afgesloten 

Er worden geen gegevens doorgegeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is vanwege 

fiscale en wettelijke eisen. De website slaat geen cookies op. Er is geen sprake van geautomatiseerde besluitvorming.

gegevens niet langer dan wettelijk is toegestaan en noodzakelijk is voor

doeleinden waarvoor de gegevens worden verzameld en verwerkt. Facturen hebben een 

wettelijke bewaarplicht van 15 jaar na de laatste wijziging

AANPASSEN OF VERWIJDEREN 

uw persoonsgegevens in te zien, te veranderen of te verwijderen (mits niet in strijd met de wettelijke 

U kunt hierover contact opnemen via email of telefoon, zie de onderzijde van dit document. 

Wij hebben het recht de aangeboden informatie, met inbegrip van deze privacy verklaring zonder nadere aankondiging te 

regelmatig te controleren of deze informatie gewijzigd is. 

 

KvK nr 56903685 

het waarborgen van uw privacy en gaat zorgvuldig en vertrouwelijk om met de 

ersoonsgegevens om wordt gegaan en welke het zijn.  

en wijzigen 

te monitoren en verhogen 

itvoering van een overeenkomst over een behandeling, 

is gewaarborgd met wachtwoorden voor digitale opslag, en door een afgesloten 

Er worden geen gegevens doorgegeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is vanwege 

Er is geen sprake van geautomatiseerde besluitvorming. 

en noodzakelijk is voor de verwerkelijking  

Facturen hebben een wettelijke bewaarplicht van 

wijziging. 

mits niet in strijd met de wettelijke 

mail of telefoon, zie de onderzijde van dit document.  

zonder nadere aankondiging te 

controleren of deze informatie gewijzigd is.  


