
Privacy verklaring Praktijk Oefentherapie Mensendieck Diemen te Diemen 

Wij vinden het belangrijk dat uw privacy bij ons in goede handen is. Daarom gaan wij op 
een zorgvuldige manier met uw persoonsgegevens om en hebben we passende 
technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw gegevens te beveiligen. Wij 
zijn verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in 
deze privacyverklaring. Wij houden ons aan de geldende regels voor de bescherming van 
persoonsgegevens waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). 
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van 
misbruik, neem dan contact op met ons. 

Contactgegevens: 

Tel :    020-6001316 

Email :   info@oefentherapiediemen.nl  

Adres : Burgemeester Bickerstraat 17 

            1111 BZ Diemen 

Welke persoonsgegevens verwerken wij? 

Wij verwerken uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of 
omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de 
persoonsgegevens die wij verwerken: 

- Voor- en achternaam 

- Geslacht 

- Geboortedatum 

- Adresgegevens 

- Telefoonnummer 

- E-mailadres 

- Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt tijdens behandeling, in 
correspondentie en telefonisch 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken 

Wij verwerken de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u: 

- burgerservicenummer (BSN) 

Waarom verwerken wij uw persoonsgegevens? 

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doelen: 

- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te 
kunnen voeren 

- Om goederen en diensten aan u te kunnen bieden 



- Wij verwerken ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals 
gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte. 

Geautomatiseerde besluitvorming 

Wij nemen niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die 
(aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die 
worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens 
tussen zit. 

Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens? 

Uw persoonsgegevens bewaren wij in ieder geval zolang u bij ons onder behandeling 
bent. Als de behandeling eindigt, dan zijn wij wettelijk verplicht om uw gegevens nog te 
bewaren. Na afloop van de wettelijke bewaartermijn vernietigen wij uw gegevens. 

Met wie delen wij uw persoonsgegevens? 

Wij verkopen uw gegevens niet aan derden. En verstrekken deze uitsluitend aan derden 
na instemming van uw kant(denk aan bedrijfsarts of huisarts). En indien dit nodig is voor 
de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke 
verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht(zoals 
zorgverzekeraars), sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde 
niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Wij blijven 
verantwoordelijk voor deze verwerkingen. 

Uw bezoek aan onze website en cookies 

Wij gebruiken alleen technische cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken 
op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze 
website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij 
gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw 
gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden 
bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website 
optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen 
dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is 
opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. 

Welke rechten heeft u? 

Uiteraard bent u de baas over uw eigen persoonsgegevens. Daarom geeft de Algemene 
Verordening Persoonsgegevens (AVG) u een aantal rechten. U mag ons vragen om: 

- inzage in de persoonsgegevens die wij van u verwerken. 
- informatie over wat wij met uw persoonsgegevens doen. 
- uw persoonsgegevens te laten corrigeren als deze niet kloppen. 
- uw persoonsgegevens te verwijderen. 
- de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken of zelfs te stoppen. 
- uw persoonsgegevens over te dragen aan uzelf of een door u aan te wijzen partij. 
 

 



Wij proberen altijd zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen één maand na het indienen 
aan uw verzoek te voldoen. Let er wel op dat wij niet altijd aan uw verzoek kunnen 
voldoen. Denk hierbij aan een verzoek om uw persoonsgegevens te verwijderen terwijl 
de wettelijke bewaartermijn nog niet is verstreken of als u nog onder behandeling bij ons 
bent. Als wij niet aan uw verzoek kunnen voldoen, laten wij dat uiteraard aan u weten. 

Aanpassen van deze privacyverklaring 

Wij mogen deze privacyverklaring aanpassen. Het is daarom verstandig om deze 
verklaring te checken vlak voordat u uw persoonsgegevens aan ons verstrekt. 

Heeft u vragen? 

Als u vragen heeft of gebruik wilt maken van uw rechten in het kader van de Algemene 
Verordening Persoonsgegevens (AVG), dan kunt u contact met ons opnemen. 

Heeft u een klacht? 

Uiteraard vinden we het heel vervelend als u niet tevreden bent over onze 
dienstverlening. Of als u het niet eens bent met de manier waarop wij uw 
persoonsgegevens verwerken of omgaan met uw rechten. We vinden het fijn als u ons 
dat laat weten. Dit kunt u doen door contact met ons op te nemen. De Autoriteit 
Persoonsgegevens houdt toezicht op de naleving van de privacywetgeving in Nederland. 
Als u een klacht heeft en u komt er met ons niet uit, dan kunt u zich wenden tot de 
Autoriteit Persoonsgegevens via https://autoriteitpersoonsgegevens.nl. 


