
Privacyverklaring

In het kader van de nieuwe AVG-wet, welke van kracht is gegaan op 25-05-2018, is het verplicht om bewustwording te creëren welke per-
soonsgegevens van u gebruikt worden en waarom.  

Middels deze verklaring wordt aangegeven welke rechten en plichten u heeft met praktijk Zorg voor Uw Huid
Welke persoonsgegevens worden verwerkt?
Zorg voor Uw Huid kan persoonsgegevens en medische gegevens over u verwerken, indien uw akkoord gaat met het inplannen van een 
afspraak en het ondergaan van een behandeling. Tevens gaat u akkoord met het verstrekken van gegevens aan Zorg voor Uw Huid, wanneer 
u het contactformulier invult of online een afspraak maakt op de website van Zorg voor Uw Huid.

De volgende gegevens kunnen verwerkt worden:
• Uw voor- en achternaam
• Uw adresgegevens
• Uw telefoonnummer
• Uw e-mailadres
• Uw IP-adres (indien u gebruikt maakt van het online contactformulier)
• Uw medische gegevens
• Uw bsn-nummer
• Uw nummer van het rijbewijs, paspoort of ID
• Uw huisarts / uw verwijzer
• Uw verzekering en uw verzekeringsnummer

Waarom zijn de gegevens nodig?
Uw persoonsgegevens worden verwerkt door Zorg voor Uw Huid om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt. 
Daarnaast om uw schriftelijk te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

Tevens kan Zorg voor Uw Huid uw persoonsgegevens en medische gegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u over-
eengekomen behandelplan, bestaande uit huidtherapeutische dienstverlening.

Hoe lang worden de gegevens bewaard?
Zorg voor Uw Huid bewaart u persoonsgegevens en medische gegevens gedurende 15 jaar. Wij zijn wettelijk verplicht (WGBO) om uw gege-
vens gedurende deze periode te bewaren.

Gegevens delen met derden
Zorg voor Uw Huid verstrekt uw persoonsgegevens en medische gegevens alleen aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van 
huidtherapeutische zorg, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Dit kunnen zijn de huisarts, verwijzer, specialist, collega huidthe-
rapeut, collega paramedici, zorgverzekeraar, leverancier van hulpmiddelen (zoals kousen, bandages etc.) of de overheid.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Indien u dit wilt, kunt u een verzoek tot inzage, correc-
tie of verwijdering sturen naar info@zorgvooruwhuid.nl

Zorg voor Uw Huid zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

U kunt via mail contact hebben met Zorg voor Uw Huid en herinneringsmails ontvangen van gemaakt afspraken. Houdt u hierbij wel reke-
ning dat mailverkeer gevoelig is voor internetcriminaliteit. 

Toestemming verlenen:

o Het maken van (terug)rapportages naar huisarts, collega en/of specialist
o Maken van foto’s om de voortgang van de behandeling in kaart te brengen
o Contact onderling d.m.v. bellen, sms, whatsapp, mailverkeer
o Noteren van metingen gemaakt d.m.v. meetlint of lymfscanner
o Contact met zorgverzekeraar i.v.m. machtigingen, declaraties etc.
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AVG-wet:
Ik geef toestemming om mijn gegevens te verwerken t.b.v. het behandeltraject. Ik verklaar hier tevens bij dat de inhoud van deze wet met 
mij besproken is en ik begrepen heb welke plichten en/of rechten tussen mij en praktijk Zorg voor Uw Huid er zijn.

o Ja
o Nee

Beveiligen:
Zorg voor Uw Huid neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde 
toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. 
De website van Zorg voor Uw Huid maakt gebruik van een betrouwbaar SSL certificaat om te waarborgen dat uw persoonsgegevens niet in 
de verkeerde handen vallen.

Indien u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of als u meer informatie wenst over 
de beveiliging, neem dan contact op met Zorg voor Uw Huid

Algemene contactgegevens praktijk:

Locatie Druten:     Locatie Cuijk:
Mr. Van Coothstraat 8a    Spinding 13
6651 ZJ Druten     5431 SN Cuijk
In gebouw “Remise”    In gebouw “Medipoort”

Telefoon: 06-28225511
Mail: info@zorgvooruwhuid.nl
Website: 
KVK: 70250006
Datum:
Handtekening  zorgverlener   Handtekening  en naam cliënt

S. Mathijssen     …………………………………


