
Privacy Reglement  

Praktijk HA neemt de wet- en regelgeving (AVG) betreffende bescherming van uw 
persoonsgegevens in acht: 

- Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met het doel waarvoor deze verstrekt 
zijn; 

- Persoonsgegevens zijn beperkt tot enkel de gegevens die minimaal nodig zijn; 
- Praktijk HA vraagt u om toestemming wanneer deze nodig is voor de verwerking van uw 

persoonsgegevens; 
- Persoonsgegevens worden niet aan derden verstrekt; 
- Uw rechten omtrent persoonsgegevens worden gerespecteerd.  

Verwerking van persoonsgegevens van klanten. 

Bij het overeenkomen van een opdracht, worden persoonsgegevens van klanten door Praktijk HA 
verwerkt ten behoeve van administratieve doeleinden, communicatie over de opdracht en/of 
het uitvoeren van de overeengekomen opdracht. 
Hiertoe kan Praktijk HA de volgende persoonsgegevens van u vragen: 
- Voornaam; 
- Achteraan; 
- Telefoonnummer; 
- Mailadres; 
- Geslacht. 

Uw persoonsgegevens worden opgeslagen gedurende de looptijd van de overeengekomen 
opdracht. Hierna zullen uw gegevens worden opgeslagen ten behoeve van de financiële 
administratie gedurende maximaal 7 jaar. 

Verwerking van persoonsgegevens van (oud) clienten 

Bij het overeenkomen van een behandeling, worden persoonsgegevens van clienten door Praktijk 
HA verwerkt ten behoeve van administratieve doeleinden en/of het uitvoeren van de 
behandelovereenkomst. 

Hiertoe kan Praktijk HA de volgende persoonsgegevens van u vragen: 

- Voornaam; 
- Achteraan; 
- Telefoonnummer; 
- Mailadres; 
- Geslacht; 
- BSN-nummer; 
- Registratienummer identiteitsbewijs; 
- Gegevens over uw gezondheid. 

Uw persoonsgegevens worden opgeslagen gedurende de looptijd van de behandelovereenkomst. 
Hierna zullen uw gegevens worden opgeslagen gedurende minimaal 15 jaar. 

Verstrekking aan derden 

Uw persoonsgegevens kunnen aan derden worden verstrekt indien dit noodzakelijk is voor de 
uitvoering van de opdracht of behandelovereenkomst. Praktijk HA maakt gebruik van een derde 
partij in verband met beschermde internetomgeving, administratie en het elektronisch patiënten 
dossier. De door u verstrekte persoonsgegevens worden niet met andere partijen gedeeld, tenzij 
dit wettelijk verplicht en toegestaan is of wanneer u daar schriftelijk toestemming voor geeft.  



Minderjarigen 

Praktijk HA verwerkt enkel persoonsgegevens van minderjarigen indien daarvoor schriftelijk 
toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijk vertegenwoordiger.  

Bewaartermijn 

Persoonsgegevens worden bewaard gedurende de overeenkomt ten behoeve waarvan de 
gegevens verstrekt zijn, dan wel op grond van de wet is vereist. De wettelijke bewaartermijn is 
15 jaar. Hierna zal Praktijk HA de persoonsgegevens vernietigen.  

Beveiliging 

Praktijk Ha waarborgt de veiligheid van uw persoonsgegevens door haar plicht tot 
geheimhouding en het hanteren van een gebruikersnaam en wachtwoord beleid. 

Rechten omtrent uw persoonsgegevens 

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de door u verstrekte persoonsgegevens. 
Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.  
Wanneer Praktijk HA toestemming heeft uw persoonsgegevens te verwerken, dan houdt u het 
recht deze toestemming in te trekken.  

Klachten 

Indien u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens, neemt u dan contact op 
met Praktijk HA om tot een oplossing te komen. Lukt dit niet, dan heeft u het recht een klacht 
in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.  

Vragen 

Heeft u nog een vraag, dan kun u die direct aan de behandelaar stellen of contact opnemen met 
Praktijk HA, Raadhuisplein 14, 2914 KM, Nieuwerkerk aan den IJssel.


