Privacy reglement Fysiotherapie Wooldersteen
Fysiotherapie Wooldersteen gaat uiterst zorgvuldig om met uw privacy. Middels dit document maken wij
inzichtelijk hoe dit gewaarborgd is.
Om optimale zorg te kunnen leveren is een registratie van medische en administratieve gegevens
noodzakelijk. Daarnaast zijn we wettelijk verplicht om ons te houden aan de Algemene Verordening
Gegevensbescherming (AVG) en de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO). Deze
wetten bevatten regels met betrekking tot het doel van de registratie, de aard van de gegevens, het
beheer en bescherming van de gegevens, de personen die toegang hebben tot de gegevens en rechten
van de patiënt. De medewerkers van Fysiotherapie Wooldersteen gaan zorgvuldig om het benoemde
gegevens en houden zich hierbij aan deze wettelijke regels.

• Uw persoonsgegevens en medische gegevens zijn digitaal geregistreerd in een beveiligde computer en
kunnen alleen door onze medewerkers ingezien worden. Dit zijn fysiotherapeuten, waarnemers,
stagiaires en administratief personeel. Voor allen geldt een geheimhoudingsplicht.
• Gegevens die wij verzamelen zijn; NAW, geboortedatum, burgerservicenummer, documentnummer
legitimatiebewijs, telefoonnummer, email adres, verzekeringsgegevens (naam verzekeraar, type
verzekering en polisnummer), behandeldata, medische gegevens.
• Alle persoonsgegevens en medische gegevens die niet digitaal geregistreerd zijn worden uit het zicht
en achter slot opgeborgen.
• Na afloop van de behandeling worden de gegevens tenminste 15 jaar bewaard. Dit kan slechts een
beperkte groep mensen inzien die hiertoe bevoegd zijn.
• Uw ingevulde formulieren of vragenlijsten worden gedigitaliseerd en vergrendeld opgeborgen of
onleesbaar vernietigd.
• U heeft het recht om de gegevens die over u geregistreerd zijn in te zien en indien gewenst op uw
verzoek te laten wijzigen of verwijderen.
• Uitsluitend met uw toestemming kunnen gegevens aan derden worden verstrekt. Alleen met uw
schriftelijke toestemming kan deze informatie opgevraagd worden door derden.
• Bij rapportage naar de huisarts of specialist wordt u mondeling akkoord voor verzending gevraagd.
• Toestemmingen door u verleend zijn herroepbaar.
• Mocht u van mening zijn dat de praktijk niet op bovenstaande manier met uw gegevens omgaat kunt u
dit kenbaar maken aan uw fysiotherapeut of gebruik maken van de klachtenregeling. S. Kuipers is
binnen de praktijk privacytoezichthouder.
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