Privacy & cookie policy Fysio-in
Fysio-In hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy
Policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met
persoonsgegevens.
De therapeut houdt, om uw behandeling zo goed mogelijk uit te kunnen voeren, een
registratie bij van uw medische en administratieve gegevens. Op deze registratie is de Wet
op de Geneeskundige Behandelovereenkomst (WBGO) en de Wet Bescherming
Persoonsgegevens van toepassing. Deze wetten bevatten regels met betrekking tot:






het doel van de registratie
de aard van de gegevens die worden geregistreerd
het beheer van de gegevens
de personen die toegang hebben tot die gegevens
het inzagerecht van de patiënt.

Doel van de registratie
Als therapeut zijn wij verplicht een medisch behandeldossier aan te maken. Nadat u
behandeld bent, zijn wij bij wet verplicht deze gegevens 15 jaar te bewaren. Uw gegevens
worden zodanig gearchiveerd dat alleen een beperkte groep mensen deze gegevens in kan
zien.
De aard van de gegevens die worden geregistreerd
De gegevens die wij van u registreren zijn administratieve gegevens, zoals:
– Voornaam;
– Tussenvoegsel;
– Achternaam;
– (Zakelijk) Telefoonnummer;
– (Zakelijk) E-mailadres;
– Geslacht;
– Adres;
– Woonplaats;
– BSN-nummer;
– Identificatie en nummer;
– Huisarts;
– Geboortedatum;
– Voorletters;
Daarnaast worden in het medisch dossier gegevens opgeslagen die te maken hebben met
uw behandeling en de voortzetting hiervan, en een eventuele ziektegeschiedenis, als deze
relevant is voor hetgeen waarvoor u onder behandeling bent.
Voor personen jonger dan 16 jaar moeten ouders of hun voogd tevens toestemming geven.

Het beheer van de gegevens
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:
-

De therapeut heeft de computer met het elektronisch patiëntendossier beveiligd met
een firewall, virusscanner en wachtwoord
Het elektronisch patiëntendossier hanteert een gebruikersnaam en wachtwoord
Alle papieren dossiers, verwijsbrieven en verslagen worden bewaard in een
afgesloten archiefkast
Alle gegevens die via de website worden verstuurd zijn beveiligd

De personen die toegang hebben tot de gegevens
Behalve uw therapeut heeft een beperkt aantal mensen toegang tot uw geregistreerde
gegevens:
-

-

Waarnemers, eventuele stagiaires en administratieve krachten. Al deze personen
hebben geheimhoudingsplicht.
Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij
een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete
toestemming, en altijd via een beveiligde e-mail verbinding
De technische supportmedewerkers van de softwareleveranciers kunnen alleen na
toestemming van de indiener toegang krijgen tot persoonsgegevens, niet tot
medische gegevens

In kaart brengen van websitebezoek
De website van Fysio-In maakt geen gebruik van tracking cookies of Google Analytics.
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)
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 middels een
aanvraagformulier kenbaar maken.

