
Korte Privacyverklaring 

Als praktijkhouder van Acupunctuur en massage Ria van den Brink  hecht ik veel waarde aan uw 
privacy. Doel van het vastleggen van een privacyreglement is het waarborgen dat de bescherming van 
uw persoonsgegevens is veiliggesteld. 

 In deze privacyverklaring wil ik heldere en transparante informatie geven over hoe  om te gaan met 
persoonsgegevens. Uiteraard zal ik er alles aan doen om uw privacy te waarborgen en ga daarom 
zorgvuldig om met persoonsgegevens en  hou mij  in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en 
regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevens bescherming. 

Dit brengt met zich mee dat ik in ieder geval: 

 Uw persoonsgegevens verwerk in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn 
verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacyverklaring; 

 De verwerking van uw persoonsgegevens beperk  tot enkel die gegevens welke minimaal 
nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt; 

 Vraag om uw uitdrukkelijke toestemming als ik deze nodig heb voor de verwerking van uw 
persoonsgegevens; 

 Passende technische en organisatorische maatregelen heb genomen zodat de beveiliging van 
uw persoonsgegevens gewaarborgd is; 

 Geen persoonsgegevens zal doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering 
van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt; 

 Op de hoogte ben van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en 
deze respecteren 

De persoonsgegevens, welke van u worden gevraagd, zijn: Naam, Adres, Postcode, Woonplaats, 
Telefoonnummer, email-adres (NAWTE), geboortedatum en de naam van uw verwijzer. Via VECOZO 
registreer ik  uw verzekeringsgegevens. 
Uitwisseling van persoonsgegevens vindt plaats in eventuele correspondentie met verwijzers, via 
VECOZO en in de declaraties naar zorgverzekeraars. 

Uw medisch dossier ben ik verplicht 15 jaar te bewaren. U heeft te allen tijde het recht om uw 
gegevens op te vragen en in te zien. 

De gegevens die u invult op het contactformulier van mijn website worden uitsluitend gebruikt voor 
een correcte beantwoording van uw vraag en worden daarna  verwijderd. 

Indien u na het doornemen van deze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of 
contact met mij wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document. 

  

 


