Privacyverklaring
Jantiene Peereboom van Praktijk Peereboom, gevestigd aan Duinlustparkweg 102
2082 EG Santpoort-Zuid, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals
weergegeven in deze privacyverklaring.
Contactgegevens:
Praktijk Peereboom
Duinlustparkweg 102
2082 EG Santpoort-Zuid
Tel: 023-5492464
e-mail: praktijkpeereboom@planet.nl (niet bedoeld voor het versturen van persoonlijke gegevens)
www.praktijkpeereboom.nl
De persoonsgegevens die Praktijk Peereboom verwerkt
Praktijk Peereboom verwerkt persoonsgegevens, waaronder bijzondere of gevoelige persoonsgevens
van patiënten, cliënten en cursisten wanneer je een behandeling, groepsles of cursus bij mij volgt en
je deze gegevens zelf aan mij verstrekt.
Het verwerken van persoonsgevens door Praktijk Peereboom gebeurt op grondslag van een
wettelijke verplichting en wanneer je daarmee hebt ingestemd.
Praktijk Peereboom houdt daarbij de wettelijke regel in acht om de persoonsgegevens zo beperkt
mogelijk te verwerken.
De doelen waarmee Praktijk Peereboom persoonsgegevens, waaronder bijzondere of gevoelige
persoonsgegevens verwerkt is:
- Het kunnen opstellen en bijhouden van een behandeldossier om zorg te kunnen verlenen en
te voldoen aan een wettelijke verplichting.
- Om na jouw toestemming een brief aan een betrokken arts of therapeut te kunnen sturen.
- Het kunnen declareren van de behandeling bij de zorgverzekeraar of het sturen van een
factuur als je de behandeling eerst zelf betaalt en het afhandelen van jouw betaling.
- Om te voldoen aan de fiscale bewaarplicht.
- Om een patiënt/cliënt of cursist te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om de
zorgverlening/dienstverlening uit te kunnen voeren.
- Voor het bijhouden van een administratie om een cursus of groepsles te kunnen organiseren
en uit te voeren.
De wettelijke grondslagen op basis waarvan Praktijk Peereboom bijzondere of gevoelige
persoonsgegevens verwerkt is dat:
- De gegevensverwerking noodzakelijk is voor het nakomen van een wettelijke verplichting, namelijk
de wettelijke dossierplicht en de fiscale bewaarplicht.
- Of de gegevensverwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een behandelovereenkomst.
- Of de gegevensverwerking is op basis van toestemming die geïnformeerd’ en ‘specifiek’ gegeven is.

Hoe Praktijk Peereboom de persoonsgegevens beveiligt
Praktijk Peereboom neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende
organisatorische en technische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste
openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens
toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Jantiene
Peereboom van Praktijk Peereboom op telefoonnummer: 023-5492464 of per brief naar Praktijk
Peereboom, Duinlustparkweg 102, 2082 EG Santpoort-Zuid.
Bewaartermijn
Praktijk Peereboom bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te
realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Hierbij worden de volgende bewaartermijnen
gehanteerd:
De wettelijk verplichte bewaartermijn van de dossiers met persoonsgegevens is 15 jaar. Bij kinderen
wordt deze 15 jaar vanaf het 18e jaar gerekend.
De wettelijk verplichte bewaartermijn van de persoonsgegevens die deel uitmaken van de
administratie voor de belastingaangifte is 7 jaar.
De bewaartermijn voor persoonsgegevens van cursisten of cliënten die een groepsles bij Praktijk
Peereboom volgen is 2 jaar na de laatst genoten cursusdag of groepsles.
Derden
Praktijk Peereboom verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken
indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met jou of om te voldoen aan een
wettelijke verplichting.
Met het bedrijf dat het EPD aan Praktijk Peereboom levert en de persoonsgegevens verwerkt in
opdracht van Praktijk Peereboom, is een verwerkersovereenkomst gesloten om te zorgen voor
eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Praktijk Peereboom blijft
verantwoordelijk voor deze verwerkingen.
Met de provider van telefoon, e-mail en internetverkeer is vastgelegd dat de gebruikers- en
verkeersgegevens niet mogen worden gebruikt voor andere doeleinden dan strikt noodzakelijk voor
de uitvoering van hun diensten. Deze gegevens mogen door hen niet worden gebruikt voor analyse
of commerciële doeleinden.
Bij declaratie van de behandeling bij je zorgverzekeraar worden de persoonsgegevens via een
beveiligde verbinding van Vecozo naar de Zorgverzekeraar verstuurd. De Zorgverzekeraar heeft deze
persoonsgegevens nodig voor de uitvoering van je verzekering.
Een factuur ontvangt je van mij persoonlijk of per post.
Jantiene Peereboom van Praktijk Peereboom heeft als zorgverlener een beroepsgeheim, maar
zorgverleners zijn wettelijk verplicht om bepaalde medische gegevens van hun patiënten aan
zorgverzekeraars door te geven. Hun medisch beroepsgeheim wordt in dat geval wettelijk
doorbroken. Welke medische gegevens zorgverzekeraars mogen ontvangen, is vastgelegd in de
ministeriële regelingen op grond van de Zorgverzekeringswet, de Algemene Wet Bijzondere
Ziektekosten en de Wet marktordening gezondheidszorg.
Voor het aanvragen van een machtiging door de zorgverlener bij de zorgverzekeraar vraagt Praktijk
Peereboom eerst toestemming aan de patiënt, omdat hierbij de geheimhoudingsplicht van medische
gegevens wordt doorbroken.

Zorgverzekeraars mogen een zogenoemde materiële controle uitvoeren. Dit houdt in dat zij
controleren of een zorgverlener een gedeclareerde behandeling daadwerkelijk heeft uitgevoerd
(rechtmatigheid). En of deze behandeling passend was gezien de zorgvraag (doelmatigheid).
Er geldt een strikte procedure voor het opvragen van aanvullende informatie bij de zorgverlener door
de zorgverzekeraar als deze een materiële controle uitvoert.
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb
je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te
maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Praktijk Peereboom en heb je het
recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij Praktijk Peereboom een verzoek kan
indienen om de persoonsgegevens die Praktijk Peereboom van jou beschikt naar jou of een ander,
door jou genoemde organisatie, te sturen.
Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je
persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van
jouw persoonsgegevens sturen naar Praktijk Peereboom, Duinlustparkweg 102, 2082 EG te
Santpoort-Zuid.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen ik jou een kopie van je
identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine
readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en
Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk,
maar binnen vier weken, op jouw verzoek .
Ik wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale
toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons
De website van Praktijk Peereboom
De website van Praktijk Peereboom maakt geen gebruik van cookies voor de functionaliteit van de
site of voor commerciële doeleinden. Wel wordt door de hosting partij gemeten hoe vaak van de
website wordt bezocht.
Wijzigingen
Dit privacybeleid kan worden gewijzigd. Op deze plaats vindt u altijd het nieuwste privacybeleid van
Praktijk Peereboom.

