Privacy verklaring Ergotherapie Kanis
Ergotherapie Kanis is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals
weergegeven in deze privacyverklaring.
Praktijkeigenaar A. Kanis is de contactpersoon met betrekking tot de gegevensbescherming
van Ergotherapie Kanis. Zij is te bereiken via Kanis@ErgotherapieKanis.nl.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Ergotherapie Kanis verwerkt uw persoonsgegevens vanwege dat u gebruik maakt van onze
diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.
De verslaglegging van de behandeling verloopt volgens de Richtlijn verslaglegging
ergotherapie 2016, welke door de beroepsvereniging is goedgekeurd en is gebaseerd op de
huidige wetgeving.

Ergotherapie Kanis gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen:
•
•
•

Intramed
Vecozo
Google

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Persoonsgegevens worden 15 jaar bewaard (wettelijk voorgeschreven).

Delen van persoonsgegevens met derden
Ergotherapie Kanis deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden, als dit gewenst is
voor het uitvoeren van de behandeling en/of vanwege te voldoen aan een wettelijke
verplichting. Dit doen wij alleen met uw toestemming.
Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een
bewerkersovereenkomst, om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en
vertrouwelijkheid van uw gegevens.
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Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Ergotherapie Kanis gebruikt Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website
gebruiken en hoe effectief onze Adwords-advertenties bij Google zoekresultaatpagina’s zijn.
De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IPadres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.
Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie, alsook het specifieke privacybeleid
van Google Analytics.
Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om
rapporten over de Website aan ons te kunnen verstrekken en om haar adverteerders
informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze
informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor
zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed
op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen informatie te gebruiken voor andere
diensten van Google.
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.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in
te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door
Ergotherapie Kanis.

U heeft het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek
kunt indienen, om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand,
naar u of een ander door u genoemde organisatie, te sturen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering en gegevensoverdraging van uw
persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de
verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar Kanis@ErgotherapieKanis.nl.
We reageren zo snel mogelijk, maar in elk geval binnen vier weken, op uw verzoek.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Ergotherapie Kanis neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende
maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en
ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van
misbruik, neem dan contact op met ons via Kanis@ErgotherapieKanis.nl.
Ergotherapie Kanis wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te
dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de
volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteitpersoonsgegevens/tip-ons

