Privacy- en cookieverklaring
Bij Tandartspraktijk Theunissen hechten wij groot belang aan privacy met betrekking tot uw
gegevens. Om uw privacy zo goed mogelijk te waarborgen, hanteren wij een aantal kernwaarden.
Informeren - Wij willen u zo goed mogelijk informeren hoe en waarom wij persoonsgegevens
verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring.
Verzameling beperken - Wij letten er nauw op dat onze verzameling van persoonsgegevens beperkt
blijft tot alleen datgene wat echt nodig is voor de goede werking van de website en de door u
gevraagde diensten.
Geen marketing op basis van persoonsgegevens - Wij geven persoonsgegevens niet uit handen voor
marketingdoeleinden en sturen geen commerciële mailings.
Beveiligen - Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen
en eisen dat ook van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken.
Recht van inzage en correctie - Wij respecteren uw recht om uw persoonsgegevens in te zien, te
corrigeren of te verwijderen.
In deze privacyverklaring kunt u lezen hoe wij deze kernwaarden in de praktijk brengen en uw recht
op privacy respecteren en beschermen.
Gebruik van persoonsgegevens
Tandartspraktijk Theunissen verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze
diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Naam, voornamen, voorletters, titulatuur, geslacht, geboortedatum, adres, postcode, woonplaats,
telefoonnummer en soortgelijke voor communicatie benodigde gegevens (bijvoorbeeld het emailadres), alsmede het bankrekeningnummer van de patiënt;
- Een administratienummer, als dat geen andere informatie bevat dan de bij het vorige punt
bedoelde gegevens;
- De bij het eerste punt bedoelde gegevens van de ouders, voogden of verzorgers van minderjarige
patiënten;
- De bij het eerste punt bedoelde gegevens van de gezins- of familieleden van de patiënt;
- De bij het eerste punt bedoelde gegevens van anderen die over het welzijn en de gezondheid van
de patiënt worden ingelicht;
- Gegevens die betrekking hebben op de gezondheidstoestand van de patiënt;
- Gegevens die betrekking hebben op de gezondheidstoestand van gezins- en familieleden van de
patiënt ingeval van erfelijke aandoeningen;
- Andere zogenoemde bijzondere gegevens als bedoeld in artikel 16 van de Wbp met het oog op de
goede behandeling of verzorging van de patiënt;
- Gegevens die betrekking hebben op de gevolgde en te volgen behandeling van de patiënt;
- Gegevens die betrekking hebben op de verstrekte medicamenten of voorzieningen;
- Gegevens die betrekking hebben op het berekenen, vastleggen en innen van de vergoeding;
- Gegevens die betrekking hebben op de verzekering van de patiënt;
- Andere gegevens die noodzakelijk zijn voor de uitoefening van het beroep.
- IP-adres;
- Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt in correspondentie en telefonisch;
- Locatiegegevens;
- Gegevens over uw activiteiten op onze website;
- Internetbrowser en apparaattype.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens
Tandartspraktijk Theunissen verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van
u:
- Gegevens van personen jonger dan 16 jaar
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die
jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet
controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de
online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld
worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming
persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via ,
dan verwijderen wij deze informatie.
- Burgerservicenummer (BSN)
Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Tandartspraktijk Theunissen verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
- U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;
- Tandartspraktijk Theunissen analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te
verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren;
- Het bijhouden van uw tandheelkundig medisch dossier;
- Het uitoefenen van het beroep in de individuele gezondheidszorg, individueel of in
samenwerkingsverband;
- Het berekenen, vastleggen en innen van de vergoeding voor de behandeling (inclusief het in handen
van derden stellen van vorderingen);
- Het behandelen van geschillen;
- Het doen uitoefenen van accountantscontrole.
Verstrekking aan derden
Uw gegevens worden uitdrukkelijk niet aan derden verstrekt, anders dan derden die direct betrokken
zijn bij de uitvoering van de overeenkomst tussen u en ons, of tenzij enige wettelijke bepaling ons
hiertoe verplicht.
De persoonsgegevens zullen door ons alleen worden verstrekt aan:
 degenen die rechtstreeks betrokken zijn bij de uitvoering van uw behandeling;
 degenen die optreden als vervanger van de behandelaar, voor zover de verstrekking noodzakelijk
is voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden;
 zorgverzekeraars, voor zover de gegevensverstrekking noodzakelijk is vanwege de verplichtingen
uit de verzekeringsovereenkomst;
 derden die zijn belast met het innen van vorderingen, voor zover de gegevensverstrekking
daarvoor noodzakelijk is en geen medische gegevens betreft;
 anderen, indien:
 u uw ondubbelzinnige toestemming heeft verleend voor de gegevensverwerking, of
 de gegevensverwerking noodzakelijk is voor de nakoming van een wettelijke plicht door de
beoefenaar van het beroep in de individuele gezondheidszorg, of
 de gegevensverwerking noodzakelijk is vanwege een vitaal belang van u (bijvoorbeeld een
dringende medische noodzaak).

Beveiliging
Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot
persoonsgegevens te beperken. Wij houden statistieken bij op onze website, maar dit gebeurt te
allen tijde geheel geanonimiseerd. Er worden geen statistieken bijgehouden op delen van de website
waar uw gezondheidsgegevens uitgewisseld worden.

Geautomatiseerde besluitvorming
Tandartspraktijk Theunissen 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 Tandartspraktijk Theunissen) tussen zit.
Bewaartermijn
De wettelijke bewaartermijn van uw gegevens is minimaal 15 jaar. Het kan voorkomen dat de
gegevens langer bewaard moeten worden, bijvoorbeeld omdat dit van belang is voor langlopende of
terugkerende behandelingen. Het initiatief tot langer bewaren kan ook van u uitgaan. Daarover kunt
u nadere afspraken maken.
Uw persoonsgegevens worden nimmer langer bewaard dan nodig is voor de in deze privacyverklaring
of op de website omschreven doelen, behoudens de gevallen waarin enige wettelijke verplichting
zich verzet tegen verwijdering van de persoonsgegevens.
Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:
(Categorie) Persoonsgegevens: Zo lang als nodig is, om u als patiënt te kunnen behandelen.
Personalia: Zo lang als nodig is, om u als patiënt te kunnen behandelen
Adres: Zo lang als nodig is, om u als patiënt te kunnen behandelen.
Overige informatie: Zo lang als nodig is, om u als patiënt te kunnen behandelen.
Websites van derden
Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met
deze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of
veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze
websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.
Cookies
Tandartspraktijk Theunissen gebruikt alleen technische en functionele cookies. Tevens analytische
cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. 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 wij gebruiken 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. Ook kunnen wij hiermee onze 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.
Google
Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de
Analytics dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe
bezoekers de website gebruiken. Wij gebruiken deze dienst niet voor ingelogde gebruikers. Wij
hebben Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google
diensten, wij laten de IP-adressen anonimiseren en hebben een bewerkersovereenkomst met Google
gesloten. De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Wij hebben
geen invloed op het gebruik van de data door Google en/of derden. Google kan deze informatie aan
derden verschaffen indien zij hiertoe wettelijk worden verplicht, of voor zover derden de informatie
namens Google verwerkt. Leest u de privacyverklaring van Google (welke regelmatig kan wijzigen)
om te lezen wat zij met uw (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verwerken.
De informatie die door Google wordt verzameld, wordt overgebracht naar en opgeslagen op servers
in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de Privacy Shield principles en is aangesloten
bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er
sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Beveiliging
Tandartspraktijk Theunissen neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende
maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en
ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
Wijzigingen in deze privacy- en cookieverklaring
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Het verdient
aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte
bent.
Inzage, wijzigen en verwijderen van uw gegevens
Voor vragen over ons privacybeleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van)
uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact met ons opnemen. Inzage geschiedt uitsluitend in
onze praktijk in combinatie met een geldig identiteitsbewijs, zodat we er zeker van zijn dat de juiste
persoon zijn/haar gegevens inziet en eventuele toelichting te kunnen geven.
Mocht u onverhoopt niet tevreden zijn over de wijze waarop wij met uw gegevens omgaan, dan kunt
u een klacht hierover indienen bij de Autoriteit persoonsgegevens. De contactgegevens van de
Autoriteit persoonsgegevens vindt u hier: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelfdoen/privacyrechten/klacht-over-gebruik-persoonsgegevens

Contact
Tandartspraktijk Theunissen
Zandkuilweg 12
6051 HV Maasbracht
0475-462162
info@tandartspraktijktheunissen.nl

