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Privacy Policy 

 
De Praktijk van Hettie Zur Muhlen hecht veel waarde aan de bescherming van uw 
persoonsgegevens. In deze Privacy Policy wordt informatie gegeven over hoe 
binnen de praktijk met persoonsgegevens wordt omgegaan. 
 

Algemeen 
 
De praktijk doet er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaat daarom 
zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. De praktijk houdt zich in alle gevallen 
aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening 
Gegevensbescherming.  
 
Dit betekent het volgende:  

- De praktijk verwerkt uw persoonsgegevens in overeenstemming met het 
doel waarvoor deze zijn verstrekt. Deze doelen en de type 
persoonsgegevens zijn beschreven in dit document. 

- De verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die 
gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze 
worden verstrekt. 

- De praktijk vraagt om uw uitdrukkelijke toestemming als deze nodig is 
voor de verwerking van uw persoonsgegevens. 

- Er zijn passende technische en organisatorische maatregelen genomen 
zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is.  

- Opslag van de gegevens vindt plaats binnen Nederland. 
- De praktijk geeft geen persoonsgegevens door aan andere partijen. 
- De praktijk is op de hoogte van uw rechten omtrent uw 

persoonsgegevens, wil u op deze rechten wijzen en deze respecteren. 
 
De praktijk is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. 
Indien u, al of niet naar aanleiding van dit document, vragen heeft of contact met 
de praktijk wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens van de praktijk. 
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Doelstellingen voor vastlegging van persoonsgegevens 

 
Persoonsgegevens van cliënten worden door de praktijk verwerkt ten behoeve 
van de volgende doelstellingen: 

- Communicatie: het kunnen communiceren met (mogelijke) cliënten via 
telefoon, via email, of schriftelijk. 

- Administratie: het kunnen opmaken van facturen ten behoeve van de 
praktijk, maar ook zodat cliënten in staat zijn uitgevoerde behandelingen 
op juiste wijze te declareren bij respectievelijke zorgverzekeraars. 

- Uitvoering geven aan de behandelovereenkomst. Voor een juiste 
behandeling kunnen ook bijzondere persoonsgegevens belangrijk zijn. 
Indien relevant worden deze gegevens vastgelegd in het medisch dossier. 

 
Vast te leggen persoonsgegevens 

 
Ten behoeve van communicatie en administratie worden de volgende 
persoonsgegevens vastgelegd: 

- Voor- en achternaam 
- Geslacht 
- Geboortedatum 
- Adresgegevens 

- Telefoonnummer 
- Email adres 
- Burger Service Nummer 

(BSN) 
 
In het kader van de intake en/of behandeling kunnen -indien relevant voor de 
behandeling- de volgende persoonsgegevens vastgelegd worden: 

- Burgerlijke staat 
- Gegevens over gezondheid 
- Etnische afkomst 

- Religieuze overtuiging 
- Seksuele geaardheid 
- Strafrechtelijk verleden 

 
Schriftelijke toestemming 

 
Voor het vastleggen van persoonsgegevens wordt om schriftelijke toestemming 
gevraagd. Dit is onderdeel van het intake-proces.  
 
Voor gegevens van een minderjarige (persoon jonger dan 16 jaar) is schriftelijke 
toestemming nodig van de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger. 
Voor enige behandeling van een minderjarige vindt altijd een intake plaats met 
deze ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger. 
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Bewaartermijn van de vastgelegde gegevens 

 
De praktijk bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel 
waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. 
 
De wet schrijft voor dat persoonsgegevens in het medisch dossier minimaal 15 
jaar na de uitgevoerde behandeling bewaard blijven. De praktijk zal alle 
persoonsgegevens en aantekeningen 15 jaar na de laatste behandeling 
vernietigen.  
 
Facturen en dergelijke dienen volgens de wet minimaal 7 jaar bewaard te 
worden. De praktijk zal facturen 7 jaar na de laatste behandeling vernietigen.  
 
Het vernietigen zal binnen een redelijke termijn na het verlopen van de 
bewaartermijn uitgevoerd worden. 
 

Rechten omtrent uw gegevens 
 
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens 
welke de praktijk van u ontvangen heeft. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de 
verwerking van uw persoonsgegevens door de praktijk. Ook heeft u het recht om 
de door u verstrekte gegevens te laten overdragen aan uzelf of een andere partij. 
Er kan om legitimatie gevraagd worden. 
 
Het kan zijn dat een verzoek zoals hierboven genoemd niet uitgevoerd kan 
worden omdat dit botst met wettelijke voorschriften. In die gevallen houdt de 
praktijk zich aan deze wettelijke voorschriften. 
 
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van persoonsgegevens dan vraagt 
de praktijk om direct contact op te nemen. In het geval van een conflict is het 
altijd mogelijk een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, de 
toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming. 
 

Contactgegevens 
 

Praktijk voor Haptotherapie van Hettie Zur Muhlen 
Tussen de Dennen 5 

3708 BJ  Zeist 
 

Hettie Zur Muhlen 
hettie@haptotherapie.mine.nu 

030 2946443 


