PRIVACYVERKLARING
Uw privacy wordt door ons gerespecteerd. Tandartspraktijk Heeres streeft ernaar om uw privacy te
waarborgen en zal vertrouwelijk omgaan met de informatie die u ons aanlevert.
Bij de verwerking van persoonsgegevens nemen wij de huidige wet- en regelgeving op het gebied van
privacy in acht. In de praktijk laat u bepaalde gegevens bij ons achter in het kader van de
behandelovereenkomst :







Naam, adres en woonplaats (NAW)
Geslacht
Emailadres
Tel nr
Uw inschrijving bij een zorgverzekeraar
Uw, door u verstrekte, medische anamnese

Wij verwerken uw persoonsgegevens, omdat dit nodig is voor het uitvoeren van de overeenkomst
tussen u en ons volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming ( AVG artikel 6 lid 1 sub b ).
a. De persoonsgegevens worden binnen Tandartspraktijk Heeres gebruikt voor de volgende
doeleinden:
# het aanmaken van een patiëntenkaart om u in te schrijven
# inzicht in uw medisch dossier
# het plannen van de afspraken
# het maken van het behandelplan en het uitvoeren van de behandeling
# het uitvoeren van door u gevraagde of voor u noodzakelijke diensten op tandheelkundig gebied.

b. Het verstrekken van persoonsgegevens aan derden.
# Gegevensverstrekking aan derde partijen vindt plaats met uw toestemming tenzij een wettelijke
verplichting ons anders voorschrijft. Met praktische niet medische derde partijen waar de praktijk
mee samenwerkt ( bv factoring, accountancy ) hebben we een privacyverklaring afgesloten.

c. Bewaartermijnen van uw gegevens.
# Voor het bewaren van uw medisch dossier bestaat de wettelijke bewaartermijn van 15 jaar volgens
de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO). Onze bewaartermijn ligt op dit
moment hoger. Vanaf 2000 zijn actieve patiënten en het ͞slapende͟ bestand digitaal opgeslagen.
Handgeschreven patiëntenkaarten vanaf 1983-2000 zijn veelal gescand en opgeslagen bij het
betreffende digitale dossiers.

d.

Beveiligingsmaatregelingen.

# Om uw gegevens zo goed mogelijk te beschermen hebben wij passende beveiligingsmaatregelingen
getroffen.

# Onze medewerksters hebben een privacyverklaring ondertekend.
# Onze computers en ons computerprogramma is beveiligd.
# Voor onze website staat Surlinio.bv garant.
# Er bevindt zich geen papieren dossier van onze patiënten in de praktijk.

e. Verwijzing naar andere websites op onze website www.tandartspraktijkheeres.nl
# Wij maken u erop attent, dat wanneer u via onze website andere websites bezoekt, de AVG van
deze derden van toepassing zijn.

f.

Uw rechten.

# U heeft recht op inzage, rectificatie en het wissen van uw gegevens.
# U kunt ons verzoeken uw gegevens aan u of aan een andere partij over te dragen.
Bovenstaande gaat in onderling overleg.

Mocht u niet tevreden zijn met de wijze waarop wij met uw gegevens omgaan, dan horen we dit
graag of u kunt u zich wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens.
(https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten/klacht-over-gebruikpersoonsgegevens )

Heeft u nog vragen over onze privacyverklaring ? U kunt ons telefonisch bereiken op 0104370595
tijdens werkdagen en vragen naar G.J.Heeres ( u welbekend !) of u kunt mailen naar
praktijkheeres@telfort.nl .

