PRIVACYBELEID van de Praktijk voor Osteopathie van Arjan van Emmerik
De osteopaat Arjan van Emmerik van Osteopathie Arjan van Emmerik te Heemstede is
verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze
privacyverklaring.
Gegevens van de praktijk
Praktijkadres: Cruquiusweg 1, 2102 LS Heemstede
Postadres: Abeelenlaan 9, 2121 TJ Bennebroek
arjanvanemmerik@gmail.com telnummer: 0652612658
De persoonsgegevens
Arjan van Emmerik verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van zijn diensten
en/of omdat u uw persoonsgegevens zelf aan hem heeft doorgegeven via de mail, via de
telefoon, of tijdens een consult.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die Arjan van Emmerik verwerkt
voor het dossier dat hij aanlegt in verband met de behandeling:
•
•
•
•
•
•
•

Voor- en achternaam
Adresgegevens
Geboortedatum
Telefoonnummer
E-mailadres
BSN
Huisarts

De gegevens over uw gezondheid
•
•
•
•
•
•
•

Medische historie
Tractus
Anamnese
Journaal consulten
Documenten indien van toepassing
Beroep, hobby`s, sport
Osteopatische conclusie, verwachting met betrekking tot herstel, indicatie voor
osteopathie

De gegevens worden in een papieren dossier bewaard op een afgesloten plek.
Arjan van Emmerik verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
•
•
•

Voor- en achternaam, geboortedatum, BSN en adres voor de factuur.
Telefoonnummer en emailadres voor contact.
Indien nodig gegevens voor de belastingaangifte.

Het medisch dossier wordt na het beëindigen van de behandeling 15 jaar bewaard en
daarna vernietigd.

Delen van persoonsgegevens met derden
Arjan van Emmerik verkoopt uw gegevens niet aan derden.
In overleg en alleen als u toestemming geeft zal Arjan van Emmerik informatie met derden
delen denk aan de huisarts of andere therapeut die u behandelt en in verband met een
doorverwijzing door anderen.
U heeft ten alle tijden
• het recht op informatie over de verwerkingen van de gegevens;
• het recht op inzage in de gegevens;
• het recht op correctie van de gegevens als deze niet kloppen;
• het recht op verwijdering van de gegevens en ‘het recht om vergeten te
worden’;
• het recht op beperking van de gegevensverwerking;
• het recht op verzet tegen de gegevensverwerking;
• het recht op overdracht van de gegevens;
• het recht om niet onderworpen te worden aan een geautomatiseerde
besluitvorming.

