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Fysiotherapiepraktijk Stok hecht veel waarde aan de bescherming van uw
persoonsgegevens.
In deze Privacy verklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij
omgaan met persoonsgegevens.
We doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met
persoonsgegevens.
Fysiotherapiepraktijk Stok 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 de zijn
verstrekt, deze doelen en type zijn beschreven in deze privacy verklaring.
• Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt zich tot enkel die gegevens welke
minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
• Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor verwerking
van uw persoonsgegevens.
• Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de
beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is.
• Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit en in overleg met
u nodig is voor de uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.
• Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop wijzen en
deze respecteren.
Als Fysiotherapiepraktijk Stok zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw
persoonsgegevens.
Wanneer u zich aanmeld voor behandeling, vragen we u kennis te nemen van de privacy
verklaring, die u aantreft op de website www.Fysiostok.nl en op het prikbord in de
wachtruimte.

Verwerking van persoonsgegevens
Gegevens van patiënten worden door Fysiotherapiepraktijk Stok verwerkt ten behoeve van
de volgende doeleinden:
• Administratieve doeleinden
• Facturatie en declaratie naar zorgverzekeraars en individuele patiënten
• Opbouwen paramedisch dossier
• Uitwisselen medische gegevens met verwijzers en andere zorgaanbieders
Voor de bovenstaande doelstellingen vraagt Fysiotherapiepraktijk Stok de volgende
gegevens van u:
• NAPW gegevens
• Geboortedatum
• BSN nummer
• Tel.nummer
• Mailadres
• Gegevens zorgverzekeraar
• Gegevens huisarts, verwijzer
• Medische gegevens die betrekking hebben op het klachtenbeeld waarvoor u zich bij
de praktijk heeft gemeld.

Voor de verwerking van uw persoonsgegevens en medische gegevens maken we gebruik
van het on-line software pakket Abakus/Incura, met wie we een verwerkingsovereenkomst
hebben.
Uitwisseling van gegevens met zorgverzekeraars, andere zorgverleners en verwijzers
gebeurd in een beveiligde digitale omgeving, zoals zorgmail, Vecozo en Abakus/Incura,
Famed en is de website gecertificeerd met een XX licentie
Uw persoonsgegevens worden door Fysiotherapiepraktijk Stok opgeslagen en bewaard voor
tenminste een periode van 15 jaar, zoals wettelijk verplicht .
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien of op te vragen.
Indien u na het doornemen van onze Privacy Verklaring, of in algemenere zin, vragen heeft
hierover of contact met ons wenst op te nemen, kan dit rechtstreeks bij onze medewerkers of
via de contactgegevens op onze website. In alle andere gevallen nemen we aan dat u
akkoord gaat met de Privacy verklaring en zullen we zorgvuldig met uw gegevens omgaan.

