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Privacy verklaring Elodie-Praktijk voor Kinesiologie  2019 
Elodie-Praktijk voor Kinesiologie is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals 
weergegeven in deze privacyverklaring.  
Ik, Eloditte Rooijmans-Waaldijk, ben de Functionaris Gegevensbescherming van Elodie-Praktijk voor 
Kinesiologie.   
  

Cliënten kinesiologie.  
Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als behandelend therapeut, een cliëntdossier 
aanleg. Dit is een wettelijke plicht opgelegd door de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst 
(WGBO). Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand, gegevens over de 
uitgevoerde onderzoeken en behandelingen plus de volgende persoonsgegevens: naam, adres, 
postcode, woonplaats, telefoonnummer, emailadres en geboortedatum, naam van de verzekeraar en 
uw clientnummer bij die verzekeraar. In het dossier kunnen tevens gegevens worden opgenomen die 
voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een 
andere zorgverlener (bijvoorbeeld bij de huisarts). Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht 
(beroepsgeheim).  
  

Ik doe mijn uiterste best om uw privacy te waarborgen.  
Dit betekent onder meer, dat: 
• Ik zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens.  
• Ik er voor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens.   
• Ik als enige toegang heb tot de gegevens in uw dossier.   
• Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, ik u eerst zal informeren en 
expliciet om uw toestemming vragen.  
• Ik verkoop uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor 
de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met 
bedrijven die uw gegevens verwerken in mijn opdracht, zal ik een bewerkersovereenkomst sluiten om 
te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Elodie-Praktijk 
voor Kinesiologie blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.  
  
De gegevens uit uw dossier kunnen ook voor de volgende doelen gebruikt worden:  
• Om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om mijn dienstverlening uit te kunnen voeren.  
• Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing 
naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw voorafgaande expliciete toestemming.   
• Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid.   
• Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.  
• Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat 
ik een factuur kan opstellen.  
• Het afhandelen van uw betaling.  
• De financiële gegevens (dus niet het cliëntendossier) wordt ook gebruikt voor de belastingaangifte.     
 
Privacy op de factuur. 
Op de factuur die u ontvangt staan de gegevens die noodzakelijk zijn om uw declaratie in te dienen bij 
uw zorgverzekeraar:  

•  Uw naam, adres en woonplaats  
•  Uw geboortedatum 
 De naam van uw verzekeraar 
 Uw nummer van uw polis 
•  De datum van de behandeling 
 Een korte omschrijving van de behandeling, zoals bijvoorbeeld “Behandeling Kinesiologie” of 

“Behandeling Natuurgeneeskunde” 
 De kosten van het consult.  
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Social Media. 
Elodie-Praktijk voor Kinesiologie wil het u zo makkelijk mogelijk maken om de content van onze 
website te delen via Social Media. Dit kan onder andere door middel van Social Media (share) buttons. 
Van de volgende Social Media Platforms zijn de buttons geplaatst. Lees de privacy verklaringen van de 
respectievelijke Social Media platforms om te weten hoe zij omgaan met privacy.  
• Facebook,  
• Instagram  
• YouTube  
• LinkedIn  
  

Bewaartermijnen.    
Elodie-Praktijk voor Kinesiologie bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de 
doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. 
De volgende bewaartermijnen van persoonsgegevens:  
• De wettelijke bewaartermijn van 7 jaar (Belastingdienst) voor de financiële administratie.  
• Een bewaartermijn van het cliëntdossier tot 15 jaar op grond van de wettelijke bewaartermijn WGBO.  
• Statische gegevens via Google Analytics 2 jaar. 
   
Rechten van betrokkenen.  
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft 
u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te 
maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Elodie-Praktijk voor Kinesiologie.  
U heeft het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij mij een verzoek kan indienen 
om de persoonsgegevens die ik van u heb in een computerbestand, naar u of een ander, door u 
genoemde organisatie, zal sturen.  
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens 
of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens 
sturen naar info@elodie-praktijk.nl.  
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vraag ik u een kopie van uw 
identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Gelieve in deze kopie  MRZ (machine readable zone, 
de strook met nummers onderaan het paspoort), zoals het  paspoortnummer en Burgerservicenummer 
(BSN) zwart te maken. Dit is ter bescherming van uw privacy.  
Ik reageer zo snel mogelijk- uiterlijk binnen vier weken -  op uw verzoek.  
 
Indien u denkt dat ik niet handel volgens  de privacywetgeving?  
Dan hoor ik dat natuurlijk graag. Elodie-Praktijk voor Kinesiologie wijst er tevens op dat u de 
mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit 
Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-
met-deautoriteit-persoonsgegevens/tip-ons. 
   

Grondslagen van de verwerkingen.   
Zoals hierboven toegelicht verwerk ik sommige gegevens voor het uitvoeren van een wettelijke plicht 
en sommige voor het uitvoeren van mijn dienstverlening.  
  
De website van Elodie-Praktijk voor Kinesiologie is beveiligd met het zogenaamde SSL-certificaat, 
het slotje en de ‘https’ aanduiding in de URL geven dit aan. Dit houdt in dat vertrouwelijke informatie 
versleuteld wordt verzonden.  

Links.   
Op de website zijn een aantal verwijzingen naar andere websites van organisaties te vinden. Ik ben 
niet verantwoordelijk voor de manier waarop die partijen persoonsgegevens verwerken. Daarvoor kunt 
u privacy statement van de betreffende organisatie lezen. 
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Cookie statement.   
Elodie-Praktijk voor Kinesiologie gebruikt alleen technische en functionele cookies, plus analytische 
cookies die geen inbreuk maken op uw privacy (Google Analytics).  Een cookie is een klein 
tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of 
smartphone. De cookies die ik gebruik zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en 
uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld 
uw voorkeursinstellingen. Zo kan ik de website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door 
uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle 
informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.  
 
Geautomatiseerde besluitvorming.  
Elodie-Praktijk voor Kinesiologie neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten 
over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die 
worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld 
een medewerker van Elodie-Praktijk voor Kinesiologie) tussen zit.  
  

Beveiliging. 
Elodie-Praktijk voor Kinesiologie neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende 
maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en 
ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Wanneer u het idee heeft dat  uw gegevens toch niet goed 
beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met info@elodie-praktijk.nl. 
  
Wijzigingen. 
Ik behoud te allen tijde het recht het privacy beleid te wijzigen. De wijzigingen treden in werking op 
het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding.  
  

Mijn contactgegevens. 
Wanneer u contact wilt opnemen met Elodie-Praktijk voor Kinesiologie, kunt u ons als volgt 
bereiken: 
Praktijkadres:   Randstad 22-165, 

1316BM Almere 
Inschrijving Kamer van Koophandel: 61358754 
Telefoonnummer: 06-36420951 
E-mailadres: info@elodie-praktijk.nl 
Website: www.elodie-praktijk.nl 

 
 

 

 In 2019 ben als kinesioloog aangesloten bij: 

Beroepsvereniging Bvk Beroepsvereniging 
Cat Complementair 

Koepelorganisatie RBCZ 

 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 


