180525 Privacy Policy Fysioplus
De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is sinds 25 mei 2018 de nieuwe wet
ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft een
organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft de gene van wie
de gegevens zijn bepaalde rechten.
Naast deze algemene wet gelden specifieke regels voor de privacy in de gezondheidszorg.
Deze regels staan vermeld in de Wet Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO).
Onze privacy policy is bedoeld om u te informeren over uw rechten en onze plichten die
gelden op grond van de AVG en de WGBO.
Bij Fysioplus worden diverse persoonsgegevens van u verwerkt. Dit is noodzakelijk om u
(para)medisch goed te kunnen behandelen. En het is nodig om de behandeling financieel
goed af te handelen. Daarnaast worden
Plichten Fysioplus
Fysioplus is volgens de AVG verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
Aan de daaruit voortvloeiende verplichtingen voldoet Fysioplus.
Uw gegevens worden voor specifieke doeleinden verzameld:
• Voor zorgverlening.
• Voor doelmatig beheer en beleid.
• Voor ondersteuning van (wetenschappelijk) onderzoek, onderwijs en voorlichting
• In beginsel vindt er geen verwerking plaats voor andere doeleinden, behoudens uw
e-mailadres te gebruiken voor onze nieuwsbrief en klanttevredenheidsonderzoek.
U wordt op de hoogte gesteld van het feit dat er persoonsgegeven van u worden verwerkt.
Alle zorgverleners binnen Fysioplus hebben zich verplicht vertrouwelijk om te gaan met uw
persoonsgegevens.
Met relevante partijen zijn schriftelijk overeenkomsten gesloten dat zij conform de AVG
wetgeving uw persoonsgegevens verwerken.
Uw persoonsgegevens worden goed beveiligd tegen onbevoegde toegang en worden niet
langer bewaard dan (wettelijk) noodzakelijk is voor goede zorgverlening.
U heeft recht op inzage in uw eigen behandeldossier.
Fysioplus 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
persoonsgegevens. Fysioplus houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en
regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met
zich mee dat wij in ieder geval:
Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze
zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy
policy;
Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke
minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

Privacy Policy Fysioplus
Verzie 1.0, Mei 2018

-

Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de
verwerking van uw persoonsgegevens;
Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de
beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor
uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen
wijzen en deze respecteren.

Als Fysioplus zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u
na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover dan
kunt u contact met ons opnemen.
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