Privacy policy
Maatschap Optima Vita (inclusief bijbehorende praktijken en werknemers) hecht veel waarde aan de
bescherming van uw persoonsgegevens. In deze privacy policy willen wij heldere en transparante
informatie geven over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens.
Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met
persoonsgegevens. Optima Vita houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet en regelgeving,
waaronder de algemene verordening gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder
geval:
-

Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn
verstrekt.
De verwerking van uw persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens welke minimaal
nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verstrekt.
Uw toestemming vragen als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw
persoonsgegevens.
Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging
van uw persoonsgegevens gewaarborgd is.
Geen gegevens doorgeven aan andere partijen tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de
doelstelling waarvoor ze zijn verstrekt.
Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en
deze respecteren.

Als Fysiotherapie Optima Vita te Sassenheim en Fysiotherapie Vondellaan te Leiden zijn wij
verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van
onze privacy policy vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de
contactgegevens op de website.
Persoonsgegevens van cliënten van Fysiotherapie Optima Vita te Sassenheim en Fysiotherapie
Vondellaan te Leiden worden enkel verwerkt voor het kunnen leveren van een adequate behandeling
fysiotherapie, alle benodigde communicatie in verband met deze behandeling met derden
(bijvoorbeeld artsen, specialisten en verpleegkundigen) en de financiering van deze behandeling via
een nota aan u of directe declaratie bij uw zorgverzekeraar.
Voor bovenstaande doelstellingen zal de fysiotherapeut de volgende persoonsgegevens aan u
vragen: voornaam, achternaam, geboortedatum, adres, telefoonnummer, e-mailadres, BSN nummer
en nummer van uw identiteitsbewijs, gegevens met betrekking tot uw gezondheid en de naam van
andere hulpverleners (bijvoorbeeld artsen en verpleegkundigen) en de naam van uw
zorgverzekeraar.
Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee wij geen
verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met de partijen waar wij wel een
verwerkingsovereenkomst mee hebben afgesloten, hebben wij uiteraard de nodige afspraken voor
de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd. Niemand, behalve uw eigen fysiotherapeut,
collega fysiotherapeuten binnen de praktijk, heeft inzage in uw elektronisch patiëntendossier.

Wij verwerken alleen persoonsgegevens van minderjarigen (jonger dan 16 jaar) indien daarvoor
schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.
Maatschap Optima Vita bewaart persoonsgegevens zolang als door de wet vereist is.
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens
te beschermen tegen onrechtmatige verwerking.
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van u
ontvangen hebben. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten
overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te
legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.
Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij direct
contact met ons op te nemen, komen wij er samen met u niet uit dan heeft u altijd het recht een
klacht in te dienen bij de autoriteit persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het
gebied van privacybescherming.
Bij vragen over ons privacy statement neem gerust contact met ons op!
Maatschap Optima Vita
0252 222366
Info@optima-vita.nl

