
Privacy beleid 
Praktijk Meinders hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens.  
In deze Privacy policy wordt heldere en transparante informatie geven over hoe Praktijk Meinders omgaat 
met persoonsgegevens. Praktijk Meinders doet er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaat dus 
zorgvuldig om met persoonsgegevens. Praktijk Meinders houdt zich aan de toepasselijke wet- en 
regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  
Dit brengt met zich mee dat Praktijk Meinders in ieder geval: 
• Uw persoonsgegevens verwerkt in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze 

doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy beleid. 
• Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de 

doeleinden waarvoor ze worden verwerkt; 
• Vraagt om uw uitdrukkelijke toestemming als deze nodig is voor de verwerking van uw persoonsgegevens; 
• Passende technische en organisatorische maatregelen heeft genomen zodat de beveiliging van uw 

persoonsgegevens gewaarborgd is. 
• Geen persoonsgegevens doorgeeft aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de 

doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt. 
• Op de hoogte is van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop zal wijzen en deze zal 

respecteren. 

Praktijk Meinders is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.  
Indien u na het doornemen van dit Privacy beleid, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met 
Praktijk Meinders wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan  dit document. 

Verwerking van persoonsgegevens van cliënten: 
Praktijk Meinders verwerkt persoonsgegevens op basis van één van de volgende rechtsgronden: 
• Toestemming van de betrokkene. (Deze toestemming kan altijd weer worden ingetrokken, zonder dat dit 

afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking.) 
• Uitvoering van -of met het oog op- het sluiten van een geneeskundige behandelovereenkomst, waaronder 

ook het declareren aan derden, zoals de zorgverzekeringsmaatschappij e.d.  
• Een wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld de verplichting om een medisch dossier bij te houden of het 

BSN te registreren.  
• Een gerechtvaardigd belang, zoals het gebruik van contactgegevens voor het uitnodigen voor een 

afspraak. 

Bewaartermijn 
Uw persoonsgegevens worden door Praktijk Meinders opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde 
verwerking gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna voor wat betreft het behandeldossier 
maximaal 15 jaar en voor wat betreft de financiële administratie voor maximaal 7 jaar. 

Verstrekking aan derden 
Praktijk Meinders kan uw persoonsgegevens aan derde partijen (verwerkers) verstrekken indien dit 
noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Praktijk Meinders heeft met deze 
partijen een verwerkersovereenkomst afgesloten die voldoet aan de eisen die de Algemene verordening 
gegevensbescherming (AVG) daaraan stelt. Verder zal Praktijk Meinders de door uw verstrekte gegevens 
niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is.  
Tevens kan Praktijk Meinders persoonsgegevens delen met derden indien u hier expliciet toestemming voor 
geeft, waarbij u inzicht krijgt in welke informatie er gedeeld wordt. 

Binnen de EU 
Praktijk Meinders verstrekt geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU. 

Bewaartermijn 
Praktijk Meinders bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn 
verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. 

Beveiliging 
Praktijk Meinders heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen  
om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Zo zijn bijvoorbeeld de 
volgende maatregelen genomen: Alle persoonsgegevens worden versleuteld opgeslagen met een goed 
wachtwoordbeleid om deze encryptie te waarborgen. Er wordt zorggedragen voor  back-ups van de 
persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten; Alle personen die 
namens Praktijk Meinders van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding 
daarvan. Al deze maatregelen worden regelmatig getest en geevalueerd. 

Rechten omtrent uw gegevens 
U hebt het recht De Praktijk Meinders te verzoeken persoonsgegevens in te zien,  
te rectificeren, te verwijderen, over te dragen, de verwerking te beperken en tegen de verwerking bezwaar te 
maken. Hierover en voor vragen of klachten over de wijze waarop Praktijk Meinders uw persoonsgegevens 
verwerkt, kunt u contact opnemen door een e-mailbericht te sturen naar mail@praktijkmeinders.nl.  
Mocht uw klacht niet worden opgelost, dan kunt u zich wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens  
(de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming).


