UW PRIVACY
Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met uw persoonsgegevens.
Footloose 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 persoonlijke en medische gegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze
zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy Policy;
• Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is 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 de 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 nodig is voor uitvoering van de
doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
• Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze
respecteren;
Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelend therapeut, een dossier aanleg. Dit
is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw
gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.
Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw
expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.
Wij doen ons best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat wij:
ü zorgvuldig omgaan met uw persoonlijke en medische gegevens,
ü er voor zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens
Als uw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier.
Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).
De gegevens uit uw dossier kunnen ook voor de volgende doelen gebruikt worden:
ü Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing
naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
ü Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid.
ü Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
ü Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik
of mijn administrateur, een factuur kan opstellen.
ü Voor het versturen van mijn nieuwsbrieven. Uiteraard kunt u zich hiervoor ten allen tijde uitschrijven.
ü Uw gegevens kunnen wij gebruiken voor Facebook advertenties.
Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en
expliciet uw toestemming vragen.
Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 15 jaar
bewaard.
PRIVACY OP DE ZORGNOTA
Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze
nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar.
ü uw naam, adres en woonplaats

ü uw geboortedatum
ü de datum van de behandeling
ü een korte omschrijving van de behandeling, zoals bijvoorbeeld ‘behandeling natuurgeneeskunde’, of
'psychosociaal consult’
ü de kosten van het consult
Footloose hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we
heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens.
PERSOONSGEGEVENS
Onder andere middels het intakeformulier vragen wij u om de volgende gegevens:
• Cliënten
ü Voornaam, achternaam, geboortedatum, geslacht (m/v), adres, postcode, woonplaats, 06-nummer,
e-mailadres, dossier gegevens, foto’s en video’s**;
• Bedrijven
ü Bedrijfsnaam, adres, postcode, postadres, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres, btw-nummer,
KvK, bankgegevens, referenties, foto’s en video’s**;
• Contactpersonen
ü Voornaam, achternaam, bedrijfsnaam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres;
• Bezoekers www.Foot-loose.nl
ü Op onze websites maken we gebruik van cookies om anonieme statistieken over het gebruik
hiervan te verzamelen**. Tevens is het mogelijk artikelen, foto’s en video’s** te delen op social
media.
**

Zie betreffende paragraaf foto’s en video’s in deze privacyverklaring.

VERSTREKKING AAN DERDEN
De gegevens die u aan ons geeft, mogen wij alleen aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is
voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Wij mogen uw gegevens niet aan andere partijen
verstrekken, tenzij dit een wettelijke verplichting betreft (Politie, Justitie, of anderszins). Verder verstrekken wij
geen persoonsgegevens aan partijen die buiten de EU zijn gevestigd.
Wij maken verder gebruik van derde partijen (verwerkers) voor:
• De websites www.Foot-loose.nl;
• (Online) beveiligde (cloud) opslag; voor documenten Footloose;
• Accountant met een financieel verwerkingssysteem
• Internetbankieren (Rabobank).
Met deze derde partijen (verwerkers) maken wij afspraken over de bescherming van uw persoonsgegevens.
**FOTO’S EN VIDEO’S
Voor de communicatie op de websites, social media en andere (lokale) media vraagt Footloose in het
intakeformulier toestemming voor het gebruikmaken van foto’s en video’s gemaakt tijdens events, workshops,
en andere activiteiten van Footloose. Op deze foto’s en video’s kunnen personen herkenbaar in beeld zijn.
Als u hier bezwaar tegen heeft, kunt u dit kenbaar maken via kitty@foot-loose.nl. De geplaatste foto’s en video’s
op de websites en social media van Footloose zullen dan direct verwijderd worden.
MINDERJARIGEN
De gegevens van minderjarigen worden met goedkeuring van ouders/verzorgers vastgelegd. Door middel van
het maken van een afspraak voor een minderjarige geven ouders/verzorgers toestemming voor het vastleggen
van de gegevens van minderjarige conform deze privacy policy.
COOKIES
Onze site maakt gebruik van zogenaamde cookies. Cookies bestaan uit een standaard internet technologie die
het voor ons mogelijk maakt om bepaalde informatie op te slaan en te ontsluiten op het systeem van de
gebruiker. Elke bezoeker kan zijn/haar computer zo instellen dat er geen cookies worden geaccepteerd. Voor
meer informatie verwijzen wij u naar het cookiebeleid op https://www.consuwijzer.nl/telecompost/internet/privacy/uitleg-cookies.
BEVEILIGINGSMAATREGELEN
Wij nemen passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen
tegen onrechtmatige verwerking. Zo hebben we de volgende maatregelen genomen:
• Toegang tot persoonsgegevens wordt alleen verstrekt aan personen die deze toegang voor het
uitoefenen van zijn of haar functie nodig hebben;
• Wij hanteren een gebruikersnaam- en wachtwoordbeleid;
• Wij maken back-ups van gegevens om deze bij incidenten te kunnen herstellen;
• Er is een protocol van kracht voor het melden van beveiligingsincidenten;

•

Wij evalueren op regelmatige basis onze beveiligingsmaatregelen.

WIJZIGING VAN DE PRIVACY POLICY
Footloose past haar privacy policy van tijd tot tijd aan om deze up-to-date te houden. Op de website zal steeds
de meest recente versie van onze Privacyverklaring worden opgenomen. Footloose raadt u dan ook aan de
Privacyverklaring regelmatig te raadplegen.
VRAGEN?
Indien u na het doornemen van onze Privacy policy, of in algemene zin, vragen heeft hierover of contact met
ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens via
Footloose
Kitty de Bruyn
Telefoon: 06 46418248
Email: kitty@Foot-loose.nl

