Privacy- en cookieverklaring
Cookie
Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met
pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw
computer wordt opgeslagen.
Wij gebruiken cookies om uw instellingen en voorkeuren te onthouden. U kunt deze cookies
uitzetten via uw browser maar dit kan het functioneren van onze website negatief aantasten.
Uw rechten
U heeft het recht om te vragen om inzage in en correctie of verwijdering van uw gegevens. Zie
hiervoor onze contactpagina. Om misbruik te voorkomen kunnen wij u vragen om u adequaat te
identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dient u
een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen.
Cookies kunt u alleen zelf verwijderen, aangezien deze op uw computer opgeslagen zijn. Raadpleeg
hiervoor de handleiding van uw browser.
Google Analytics
Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de
“Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe
bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google
hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij
hebben hier geen invloed op.
De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt
nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen
op servers in de Verenigde Staten.

Privacy
De volgende punten worden verwerkt binnen de praktijk:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

NAW gegevens;
Geslacht;
E-mailadres;
Telefoonnummer;
BSN nummer;
Gegevens betreffende uw gezondheid;
De naam van uw zorgverzekeraar;
De naam van uw andere zorgverleners;
Tijdstip van uw afspraak;
Betalingsgegevens;

De praktijk draagt zorg voor een veilige opslag van deze gegevens in de mondzorgpraktijk.
De behandelend arts geeft aan dat iedereen binnen zijn team op de hoogte is van de huidige privacyregels en dat deze regels altijd ter inzage zijn.
De persoonsgegevens worden verwerkt, omdat het noodzakelijk is voor het uitvoeren van de
overeenkomst tussen de patiënt en de arts (Art. 6 lid 1 sub b en f AVG).

De volgende doelen horen erbij:
•
•
•
•

Het bijhouden van medisch dossier;
Het plannen van een afspraak;
Het uitvoeren van een behandeling;
Het bijhouden van door u aangegeven voorkeuren;

Als gegevens moeten worden doorgestuurd, dan vraagt de arts aan de patiënt toestemming. De
patiënt wordt volledig ingelicht over het doel van deze doorsturing en met wie deze gegevens
gedeeld worden. Na goedkeuring van de patiënt worden de gegevens die binnen de goedgekeurde
gevallen doorgestuurd. Deze eventuele doorsturing van de gegevens gaan alleen via de navolgende
media: versleutelde email, medische communicatiesystemen, e.d.

De verleende toestemming kan de patiënt te allen tijde weer intrekken. Dit kan de patiënt bij de arts
kenbaar maken door een e-mail te sturen aan info@orthodontievenlo.nl. Daarnaast mag de patiënt
verzoeken indienen om inzage, rectificatie en het wissen van patiëntgegevens.

