Privacy verklaring

Bij tandartspraktijk Emami streven wij ernaar om uw privacy zo goed mogelijk te waarborgen
en vertrouwelijk om te gaan met de informatie die u bij ons aanlevert. Om uw privacy zo goed
mogelijk te waarborgen, hanteren wij een aantal kernwaarden.











Informeren: Wij willen u zo goed mogelijk informeren hoe en waarom wij
persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring.
Verzameling beperken: Wij letten er nauw op dat onze verzameling van
persoonsgegevens beperkt blijft tot alleen datgene wat echt nodig is voor de goede
werking van de website en de door u gebruikte diensten.
Geen marketing op basis van persoonsgegevens: Wij geven persoonsgegevens niet
uit handen voor marketingdoeleinden en sturen alleen na uw uitdrukkelijke
toestemming commerciële mailings.
Uw gegevens blijven bij ons: Wij geven uw persoonsgegevens niet door aan andere
partijen, tenzij dat nodig is om de gebruikte dienst te kunnen leveren of wanneer wij
daar wettelijk toe verplicht zijn.
Beveiligen: Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om uw persoonsgegevens te
beschermen en eisen dat ook van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens
verwerken.
Wij respecteren uw wettelijke rechten: Op basis van de wet heeft u verschillende
rechten. In deze privacyverklaring informeren wij u daarover.

In deze privacyverklaring informeren wij u over de wijze waarop wij met uw gegevens
omgaan.

PRIVACY VERKLARING

Persoonsgegevens
Door het gebruiken van onze website en de daarop beschikbare diensten laat u bepaalde
gegevens bij ons achter. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die
rechtstreeks door u worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons
worden verstrekt om te verwerken. Dat gebeurt ook als u zich bij ons aanmeld als nieuwe
patient of in het kader van uitvoering van de behandelovereenkomst. Afhankelijk van de
dienst die u gebruikt kunnen wij de volgende gegevens verzamelen:
-

NAW- gegevens
Geslacht
E-mail adres
Thuis/mobiel/werk telefoonnummer
Gegevens betreffende uw gezondheid (medicatie , anamnese)
Verzekeringsgegevens ( naam verzekeraar,polisnummer,aanvangsdatum verzekering)
Naam van uw zorgverleners of apotheek
Tijdstip van uw afspraak
Betalingsgegevens

Grondslag gegevensverwerking
Alleen op basis van een juridische grondslag mogen wij rechtmatig uw persoonsgegevens
verwerken. Het verwerken van uw persoonsgegevens is noodzakelijk voor het uitvoeren van
de overeenkomst tussen u en ons, zoals neergelegd in artikel 6 lid 1 sub b van de Algemene
Verorderning Gegevensbescherming (AVG) . Ook kunnen wij uw persoonsgegevens
verwerken voor een ander gerechtvaardigd belang, zoals het informeren van het tijdstip van
de behandeling of over nieuws en wijzigingen in onze dienstverlening. Deze grondslag is
neergelegd in artikel 6 lid 1 sub f van de AVG.
Waarvoor gebruiken wij uw persoonsgegevens?
Persoonsgegevens die door ons worden verzameld worden gebruikt voor de volgende
doeleinden :
-

Inschrijven en afspraak maken
Anamnese invullen en bijhouden van uw medisch dossier
Contactformulier
Inplannen van een afspraak
Bijhouden van door u aangegeven voorkeuren
Uitvoeren van overige door u gevraagde diensten
Verbeteren van onze dienstverlening

-

Het uitvoeren van een behandeling
Ter herinnering van uw afspraak
T.b.v. de behandeling en/of nazorg
Voor het maken en/of wijzigen van de afspraak

Bewaartermijn
Voor het bewaren van uw medische gegevens hanteren wij de wettelijke bewaartermijn van
15 jaar uit de Wet op de geneeskundige behandelovereenkomst. Wij bewaren uw gegevens
niet langer dan nodig is voor de in deze privacyverklaring omschreven doelen, tenzij dat
nodig is op grond van een wettelijke verplichting.
Beveiliging
Wij nemen passende maatregelen om uw gegevens zo goed mogelijk te beschermen.
Verstrekking persoonsgegevens aan derden
Gegevensverstrekking zonder uw toestemming vindt plaats indien dat noodzakelijk is om de
overeenkomst tussen u en ons uit te kunnen voeren, of tenzij enige wettelijke bepaling ons
hiertoe verplicht. Wij verstrekken uw gegevens alleen aan derden indien u daar zelf
toestemming voor heeft gegeven. Enkele partijen die uw gegevens mogelijk nodig hebben :
-

Uw zorgverzekeraar
Fa-med voor de afhandelingen van facturen

Inzage,wijzigen en verwijderen van uw gegevens
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien,te corrigeren of te verwijderen. Ook kunt
u ons verzoeken om uw gegevens aan u of een andere partij over te dragen of om de
gegevensverwerking te beperken. Het staat u daarnaast vrij om bezwaar te maken tegen een
verwerking van uw gegevens. Ook kunt u uw toestemming voor de gegevensverwerking altijd
in trekken. U kunt een verzoek indienen door te mailen naar : info@dr-emami.nl Zorg ervoor
dat u duidelijk aangeeft wie u bent, zodat wij zeker weten dat we geen gegevens van de
verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.
Klacht autoriteit Persoonsgegevens
Wij willen u erop wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de
toezichthouder in het land waar u bent gevestigd. In Nederland is dat de Autoriteit
Persoonsgegevens.
Wijzigingen Privacy Verklaring
Wij behouden ons het recht voor om deze privacy verklaring aan te passen indien nodig. Deze
wijzigingen worden via de website aan u bekend gemaakt. Wij raden u aan om onze website
regelmatig te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.
Contactgegevens

Wij controleren regelmatig of wij aan dit privacybeleid voldoen. Indien u nog vragen, op of
aanmerkingen heeft na het lezen van deze privacyverklaring, dan kunt u contact opnemen via
onderstaande contactgegevens:
Tandartspraktijk Emami
Tuinstraat 2H
6971 BJ Brummen
0575-56 66 38
info@dr-emami.nl
Contactpersonen : Deborah & Bina

