Privacyverklaring
Bescherming van persoonsgegevens en gezondheidsgegevens
Op 25 mei 2018 treedt de nieuwe privacyregelgeving in werking om uw persoonsgegevens beter te
beschermen. De General Data Protection Regulation (ook wel GDPR genoemd) bepaalt de regels die
bedrijven en overheden moeten volgen. Kinder –en jeugdpraktijk De Puzzel hecht groot belang aan
de bescherming van uw persoonsgegevens en we verwerken uw persoonsgegevens met de nodige
zorg en aandacht voor de veiligheid van deze gegevens. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die
toelaten dat u en uw kind als persoon geïdentificeerd kan worden. Kinder –en jeugdpraktijk De
Puzzel houdt zich aan de wettelijke bepalingen rond de bescherming van persoonsgegevens en de
rechten die u als patiënt heeft (waaronder de nieuwe Europese verordening en de wet op
patiëntenrechten). De persoonsgegevens en gezondheidsgegevens worden verwerkt door Kinder –en
jeugdpraktijk De Puzzel, Bevrijdingslaan 59, 3665 As en worden enkel verwerkt voor het doeleinde
waarvoor ze ingezameld zijn en enkel zolang dit hiervoor nodig is.

Doel van de verwerking
De persoonsgegevens worden door ons verwerkt met als doel het verzorgen van een goede
gezondheidszorg, zowel naar preventie als naar diagnose en behandeling toe (AVG artikel 9.1.f). We
houden ons aan de wettelijke verplichtingen die ons als zorgverlener zijn opgelegd (AVG artikel
6.1.c), en zijn onderhevig aan het beroepsgeheim (of geheimhoudingsplicht) (AVG artikel 9.3).
Een aantal persoonsgegevens kunnen verder gebruikt worden voor de financiële afhandeling van uw
consultatie, voor boekhoudkundige verwerking worden er verder geen onmiddellijk identificeerbare
gegevens gebruikt.
Alle medewerkers zijn ook verplicht tot geheimhouding, en hebben niet meer toegang tot de
gegevens van uw kind dan strikt noodzakelijk voor het uitvoeren van hun takenpakket.
Uw kinesitherapeutisch medisch dossier dient volgens de wettelijke bepalingen 6 jaar bewaard
te worden. Overige informatie die niet tot uw medisch dossier behoort, wordt volgens de
wettelijk vastgelegde termijnen bewaard of niet langer dan noodzakelijk voor het vervullen van
het doel van de verwerking.

Welke persoonlijke gegevens worden verzameld
Het bijhouden van uw persoonlijke gegevens is noodzakelijk. Wij danken u voor de complete en
correcte persoonlijke gegevens die u ons verstrekt, en voor het doorgeven van eventuele
aanpassingen aan uw persoonlijke gegevens.
Volgende door u verstrekte persoonlijke gegevens worden door ons verzameld:

Persoonlijke gegevens van uw kind:
Naam en voornaam, adres, rijksregisternummer, geslacht, taal, geboortedatum, mutualiteit
Contactgegevens:
GSM nummer, telefoonnummer vaste lijn, e‐mail
Kinderkinesitherapeutische en psychomotorische gegevens:
Resultaten van het kinesitherapeutisch onderzoek, testformulieren, verslaglegging

Delen van gegevens
De gegevens die we van uw kind verwerken, worden enkel gedeeld in het kader van de
gezondheidszorg van uw kind met artsen of andere zorgverleners met wie u een behandelrelatie
hebt of anders geanonimiseerd gedeeld. Enkel deze informatie wordt gedeeld die noodzakelijk is
voor uw behandeling door een andere zorgverlener.

Welke rechten heeft u
U heeft het recht om kosteloos informatie te vragen over de verwerking van uw persoonsgegevens.
Op grond van de Privacywet heeft u eveneens het recht om deze persoonsgegevens te laten wijzigen
indien ze onjuist zijn. Daarnaast kan u uw persoonsgegevens laten verwijderen.
Wanneer u verkiest dat wij geen gegevens bijhouden, vervalt het recht op service of garantie.

Heeft u nog vragen
Mocht u nog andere vragen hebben over het gebruik en de verwerking van uw persoonlijke
gegevens, kan u zich wenden tot onze verantwoordelijke voor gegevensbescherming: Ellen
Damiaans, ellen@praktijkdepuzzel.be

