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Privacy policy Fysiotherapie de Smisse 

Fysiotherapie de Smisse 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.  

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met uw 

persoonsgegevens.  

 

Doel van de gegevensverwerking  

 

Algemeen doel van de verwerking  

Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening. Dat wil zeggen dat het 

doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die u verstrekt. Wij gebruiken uw 

gegevens niet voor (gerichte) marketing. Als u gegevens met ons deelt en wij gebruiken deze gegevens 

om - anders dan op uw verzoek - op een later moment contact met u op te nemen, vragen wij u 

hiervoor expliciet toestemming.  

Uw gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan om aan boekhoudkundige en overige 

administratieve verplichtingen te voldoen. Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op 

grond van de overeenkomst tussen hen en ons of een eed of wettelijke verplichting.  

 

Automatisch verzamelde gegevens  

Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website worden verwerkt met het doel onze 

dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld uw IP-adres, webbrowser en 

besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens. Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek 

in voorkomende gevallen kan Fysiotherapie de Smisse op grond van een wettelijke verplichting 

worden gehouden tot het delen van uw gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek 

van overheidswege. In een dergelijk geval zijn wij gedwongen uw gegevens te delen, maar wij zullen 

ons binnen de mogelijkheden die de wet ons biedt daartegen verzetten.  

 

Bewaartermijnen  

Wij bewaren uw gegevens zolang u klant, patiënt of relatie van ons bent. Dit betekent dat wij uw 

klantprofiel bewaren totdat u aangeeft dat u niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. Als 

u dit bij ons aangeeft zullen wij dit tevens opvatten als een vergeetverzoek. Op grond van toepasselijke 

administratieve verplichtingen dienen wij bepaalde documenten met uw (persoons)gegevens te 
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bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren en zijn 

hieronder gespecificeerd. Heeft u zich aangemeld voor onze nieuwsbrief, dan blijven deze gegevens 

bewaard tot u uzelf afmeldt voor de nieuwsbrief.  

 

Inhoud van de gegevensverwerking  

Verwerking van persoonsgegevens van Patiënten of cliënten  

Persoonsgegevens van patiënten of cliënten worden door Fysiotherapie de Smisse verwerkt ten behoeve 

van de volgende doelstelling(en):  

▪ Patiëntgegevens vastleggen t.b.v. behandelproces  

▪ Cliëntgegevens vastleggen t.b.v. medische fitness  

 

De grondslag voor deze persoonsgegevens is de behandelovereenkomst of het abonnement voor de 

Medische Fitness.   

 

Voor de bovenstaande doelstellingen kan Fysiotherapie de Smisse de volgende persoonsgegevens van 

u vragen:  

▪ NAW-gegevens; 

▪ BSN; 

▪ Geboortedatum ; 

▪ Geslacht;  

▪ Relevante gezondheidsgegevens; 

▪ Verzekeringsgegevens; 

▪ ID of paspoortnummer; 

▪ IBAN; 

▪ Relevante contactgegevens zoals e-mail adres en/of telefoonnummer. 

 

Uw persoonsgegevens worden door Fysiotherapie de Smisse opgeslagen ten behoeve van 

bovengenoemde verwerking(en) gedurende de looptijd van de behandelovereenkomst. Een 

bewaartermijn van 15 jaar is van toepassing conform de Wet op de Geneeskundige 

Behandelingsovereenkomst (WGBO).  

 

 

 

Verwerking van persoonsgegevens van Zorgverleners  
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Persoonsgegevens van zorgverleners worden door Fysiotherapie de Smisse verwerkt ten behoeve van 

de volgende doelstelling(en):  

▪ Uitwisselen van patiëntgegevens t.b.v. de behandeling.  

 

De grondslag voor deze persoonsgegevens is een verwijzing. 

 

Voor de bovenstaande doelstelling kan Fysiotherapie de Smisse de volgende persoonsgegevens van u 

vragen:  

▪ Naam;  

▪ Zakelijk E-mailadres;  

▪ Zakelijk telefoonnummer; 

▪ Zakelijk postadres;  

▪ Zakelijk bezoekadres;  

▪ Specialisatie;  

▪ AGB-code. 

 

Uw persoonsgegevens worden door Fysiotherapie de Smisse opgeslagen ten behoeve van 

bovengenoemde verwerking(en) gedurende de looptijd van de behandelovereenkomst. Een 

bewaartermijn van 15 jaar is van toepassing conform de Wet op de Geneeskundige 

Behandelingsovereenkomst (WGBO).  

 

Verwerking van persoonsgegevens van Medewerkers  

Persoonsgegevens van Medewerkers worden door Fysiotherapie de Smisse verwerkt ten behoeve van 

de volgende doelstelling(en):  

▪ Uitvoering geven aan de arbeidsovereenkomst.  

 

Grondslag voor deze persoonsgegevens is de betreffende arbeidsovereenkomst.  

 

Voor de bovenstaande doelstelling kan Fysiotherapie de Smisse de volgende persoonsgegevens van u 

vragen:  

- NAW-gegevens;  

- Geboortedatum;  

- BSN-nummer;  

- Kopie ID en/of paspoort; 
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- AGB-code; 

- BIG-nummer;  

- Telefoonnummer;  

- E-mailadres;  

- Bankgegevens;  

- Diploma’s;  

- VOG. 

 

Uw persoonsgegevens worden door Fysiotherapie de Smisse opgeslagen ten behoeve van 

bovengenoemde verwerking(en) gedurende de periode dat men een arbeidsovereenkomst heeft en 

daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar, conform wat wettelijk is bepaald.  

 

Samenwerking met derde partijen 

Fysiotherapie de Smisse werkt uitsluitend samen met partijen met wie een verwerkersovereenkomst is 

afgesloten. 

 

Uw rechten  

Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heeft u als betrokkene bepaalde rechten 

met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Wij leggen u 

hieronder uit welke rechten dit zijn en hoe u zich op deze rechten kunt beroepen. In beginsel sturen wij 

om misbruik te voorkomen afschriften en kopieën van uw gegevens enkel naar uw bij ons reeds bekende 

e-mailadres. In het geval dat u de gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te 

ontvangen, zullen wij u vragen zich te legitimeren. Wij houden een administratie bij van afgehandelde 

verzoeken, in het geval van een vergeetverzoek administreren wij geanonimiseerde gegevens. Alle 

afschriften en kopieën van gegevens ontvangt u in de machineleesbare gegevensindeling die wij binnen 

onze systemen hanteren. U heeft te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit 

Persoonsgegevens als u vermoedt dat wij uw persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken. 

 

Inzagerecht  

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw 

persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze 

contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw 

verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens 
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met een overzicht van de verwerkers die deze gegevens onder zich hebben, onder vermelding van de 

categorie waaronder wij deze gegevens hebben opgeslagen.  

 

Rectificatierecht  

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw 

persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. U kunt een verzoek met die strekking doen aan 

onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. 

Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat 

de gegevens zijn aangepast. Recht op beperking van de verwerking U heeft altijd het recht om de 

gegevens die wij (laten) verwerken die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te 

beperken. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U 

ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij 

u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens tot u de beperking opheft niet 

langer worden verwerkt.  

 

Recht op overdraagbaarheid  

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw 

persoon of daartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. U kunt een verzoek met 

die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een 

reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres 

afschriften of kopieën van alle gegevens over u die wij hebben verwerkt of in opdracht van ons door 

andere verwerkers of derden zijn verwerkt. Naar alle waarschijnlijkheid kunnen wij in een dergelijk 

geval de dienstverlening niet langer voortzetten, omdat de veilige koppeling van databestanden dan niet 

langer kan worden gegarandeerd.  

 

Recht van bezwaar en overige rechten  

U heeft in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw 

persoonsgegevens door of in opdracht van Fysiotherapie de Smisse. Als u bezwaar maakt zullen wij 

onmiddellijk de gegevensverwerking staken in afwachting van de afhandeling van uw bezwaar. Is uw 

bezwaar gegrond dat zullen wij afschriften en/of kopieën van gegevens die wij (laten) verwerken aan u 

ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken. U heeft bovendien het recht om niet 

aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profiling te worden onderworpen. Wij verwerken 

uw gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Bent u van mening dat dit wel zo is, 

neem dan contact op met onze contactpersoon voor privacyzaken. 
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Autoriteit Persoonsgegevens 

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) houdt toezicht op de naleving van de privacywetgeving. Heeft u 

een klacht over het gebruik van uw persoonlijke gegevens en kom u er met ons niet uit? Dan kunt u 

terecht bij de Autoriteit Persoonsgegevens. 

 

Datalek melding 

Per 1 januari 2016 zijn wij verplicht om bij datalekken melding te maken bij de autoriteit 

persoonsgegevens. Een datalek is een beveiligingsincident waarbij er sprake is van toegang tot of 

vernietiging, wijziging of vrijkomen van persoonsgegevens zonder dat dit de bedoeling is. Bij een 

datalek moeten persoonsgegevens verloren zijn gegaan of onrechtmatige verwerking van 

persoonsgegevens moet niet uit te sluiten zijn. In het geval van een dergelijke datalek zullen wij de 

betrokkenen persoonlijk op de hoogte stellen 

 

Contactgegevens 

Heeft u vragen over deze privacy policy? Neem gerust contact met ons op: 

 

Fysiotherapie de Smisse 

 Voorstraat 31 

4697 EJ 

Sint-Annaland 

 info@fysiotherapiedemisse.nl 

 T - 0166-653440 

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten/klacht-over-gebruik-persoonsgegevens
https://datalekken.autoriteitpersoonsgegevens.nl/actionpage?0
https://datalekken.autoriteitpersoonsgegevens.nl/actionpage?0

