
Privacyverklaring 
 
 

Identiteit verwerkingsverantwoordelijke: 

Van Rijnsoever Fysiotherapie, vertegenwoordigd door dhr. J.W. van Rijnsoever 
Stationsstraat 22 
3451 BX Vleuten 
Tel: 0624910074 
Email: jens@vanrijnsoeverfysiotherapie.nl 
AGB-code: 04029531 
 
Categorie persoonsgegevens die verwerkt worden: 

Normale persoonsgegevens: 
- NAW gegevens 
- Contactgegevens; telefoon, e-mail. 
- Geboortedatum 
- Geslacht 

Bijzondere persoonsgegevens: 
- Gezondheidsgegevens, zoals huidige klachten, medische geschiedenis, medicatie etc. 
- BSN 

 
Doeleinden: 

- Uitoefenen van werk als fysiotherapeut. 
- Facturatie.  
- Vaststellen van uw identiteit.  
- Correspondentie. 

 
Grondslag: 

De gegevensverwerking door Van Rijnsoever Fysiotherapie is noodzakelijk voor de uitvoering 
van een overeenkomst. Als u in behandeling gaat bij Van Rijnsoever Fysiotherapie ontstaat 
er een behandelrelatie, welke schriftelijk wordt vastgelegd in een behandelovereenkomst. 
Om u van dienst te kunnen zijn is het daarom noodzakelijk om medische gegevens, 
geslacht, geboortedatum, contactgegevens en NAW-gegevens te verwerken. 
Daarnaast is het noodzakelijk uw BSN vast te leggen en te verwerken, vanwege de 
wettelijke verplichting uw identiteit vast te stellen, om zodoende fraude en 
identiteitsverwisseling tegen te gaan. 
 
Verwerking: 

Naast Van Rijnsoever Fysiotherapie zal verwerking van uw gegevens gedaan worden door 
Madeware, de aanbieder van het elektronisch patiëntendossier. Met Madeware is een 
verwerkersovereenkomst afgesloten, waardoor uw privacy beschermd wordt. Bij eventuele 
datalekken zal er zo snel mogelijk en uiterlijk binnen 48 uur melding worden gemaakt. 
De verwerking van uw gegevens zal enkel en alleen in Nederland plaatsvinden en nooit 
buiten de EU.  
 



Verstrekking van persoonsgegevens aan derden: 
Er worden uiteraard geen persoonsgegevens verkocht of anderszins gebruikt voor 
commerciële doeleinden.  
Naast de hierboven gemelde verwerkers wordt enkel persoonsgegevens verstrekt aan 
derden als dat noodzakelijk is voor de uitvoering van onze overeenkomst of als Van 
Rijnsoever Fysiotherapie daartoe wettelijk verplicht is. Denk hierbij aan intercollegiaal 
overleg met uw huisarts, specialist of verwijzer. 
Bij andere verstrekking aan derden wordt u nadrukkelijk om toestemming gevraagd, denk 
hierbij aan rapportage richting uw letselschade advocaat. 
 
Geautomatiseerde besluitvorming: 
Van Rijnsoever Fysiotherapie maakt geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming. 
 
Bewaartermijn van uw gegevens: 

Uw gegevens worden nooit langer bewaard dan strikt noodzakelijk, ten behoeve van 
administratie doeleinden of wettelijke verplichtingen. 
Mocht u via de website het contactformulier invullen of een afspraak inplannen, dan zullen 
deze gegevens enkel en alleen bewaard worden tot het eerste consult (bij het maken van 
een afspraak) of tot het beëindigen van de correspondentie (bij het invullen van het 
contactformulier). Waarna deze gegevens verwijderd worden. 
Voor behandelgegevens, dat wil zeggen gegevens die verwerkt zijn sinds het aangaan van 
een behandelovereenkomst geldt een wettelijke bewaartermijn van 15 jaar na de eerst 
gegevensverwerking. 
 
Beveiliging persoonsgegevens: 
Technologie, zoals laptop, EPD en e-mail werkt met een twee staps verificatie methode. Dit 
gebeurt met vingerafdruk en wachtwoord of met wachtwoord op twee verschillende 
apparaten. 
De enige laptop waar vanaf het EPD bereikbaar is is altijd in het bezit van 
verwerkingsverantwoordelijke. 
Alle gegevens waarvan een hard copy bewaard dienen te worden, dat wil zeggen de 
behandelovereenkomst en eventuele verwijzing, worden bewaard in de praktijkruimte aan 
de Stationsstraat 22, te Vleuten, in een afgesloten kast. De praktijkruimte wordt door 
niemand, buiten de werkzame therapeuten bezocht. 
Iedereen die samen of in de buurt van verwerkingsverantwoordelijke werkt tekent een 
geheimhoudingsverklaring. 
De website wordt met HTTPS beveiligd 
 
Uw rechten: 

U heeft het recht op inzage, correctie, verwijdering en overplaatsing van uw gegevens. 
Daarnaast heeft u het recht om een eventueel verschafte toestemming voor 
gegevensverwerking in te trekken. 
U kunt te allen tijde een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of overplaatsing van data 
indienen bij Van Rijnsoever Fysiotherapie. Dit kunt u doen op het e-mailadres 
jens@vanrijnsoeverfysiotherapie.nl. 
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Uw verplichtingen: 

Uiteraard bent u nooit verplicht om persoonsgegevens te verstrekken. Verstrekt u echter 
geen persoonsgegevens dan kan er geen behandelovereenkomst aangegaan worden. Dit 
komt voort uit de noodzaak om uw gegevens te verwerken voor het uitvoeren van een 
eventuele overeenkomst. 
 
Uw klachten: 

Er wordt zeer zorgvuldig omgegaan met uw normale en bijzondere persoonsgegevens. Van 
Rijnsoever Fysiotherapie neemt uitvoerige maatregelen om uw gegevens te beschermen. Als 
u desondanks de indruk krijgt dat er niet zorgvuldig met uw gegevens omgegaan wordt dan 
hoort Van Rijnsoever Fysiotherapie dat graag op jens@vanrijnsoeverfysiotherapie.nl. 
Zodoende kunnen er gepaste maatregelen genomen worden. Als u het nodig acht kunt u 
eventueel melding maken bij de autoriteit persoonsgegevens.  
 

mailto:jens@vanrijnsoeverfysiotherapie.nl

