PRIVACYVERKLARING Huidtherapie Brakelé

Huidtherapie Brakelé draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons geeft
vertrouwelijk wordt behandeld.
Verantwoordelijke
Verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens is Angelique Brakelé van
Huidtherapie Brakelé, Hei-Grindelweg 73, 6414 BS Heerlen, tel. 06-54693992
Persoonsgegevens die wij verwerken:
Voor- en achternaam
Geslacht
Geboortedatum
Adresgegevens
Telefoonnummer
E-mailadres
Zorgverzekering
Huisarts
Evt. behandelend specialist
Reden van verwijzing
Behandeldatum / zorgtraject / soort behandeling / evaluatie
Voor en na foto’s
Foto’s gemaakt met Observ 520 (indien nodig voor het zorgtraject)
Algemene gezondheid
Waarom wij gegevens nodig hebben:
Huidtherapie Brakelé verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
Om goederen en diensten (behandelingen) bij u te kunnen leveren
U te kunnen bellen of mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening te kunnen uitvoeren
Om behandelingen rechtstreeks te kunnen declareren bij sommige zorgverzekeraars
Om een rekening van geleverde diensten / producten te kunnen maken zodat u deze desgewenst
kunt indienen bij uw zorgverzekeraar
Om te kunnen overleggen met de behandelend arts / specialist indien nodig
Om de voortgang van de behandelingen te kunnen beoordelen
Voor- en na foto’s van huidproblemen worden gebruikt om de voortgang van de behandeling te
beoordelen. Deze worden alleen intern gebruikt en in enkele gevallen bij trainingen
U te kunnen informeren over wijzigingen van onze diensten / producten
Hoe lang we gegevens bewaren
Huidtherapie Brakelé zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt noodzakelijk is om
de doelen te realiseren waarvoor deze gegevens worden verzameld. Wanneer er een wettelijke
bewaartermijn is vastgesteld, dan geldt deze.
Delen met anderen
Huidtherapie Brakelé zal uitsluitend gegevens delen indien dit noodzakelijk is om te overleggen
met de behandelend arts / specialist of met collega’s indien dit noodzakelijk is om tot een goede
dienstverlening te komen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U hebt het recht om uw gegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot
inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@huidtherapiebrakele.nl Om er zeker van te zijn
dat dit verzoek door u is gedaan, vragen wij een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee
te sturen. Hierbij vragen wij u om in deze kopie pasfoto en Burgerservicenummer (BSN) zwart te
maken. Dit ter bescherming van uw privacy. Huidtherapie Brakelé zal zo snel mogelijk, maar
binnen vier weken, op uw verzoek reageren.
Beveiliging
Huidtherapie Brakelé neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende
maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en
ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd
zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@huidtherapiebrakele.nl

