
Privacy verklaring Praktijk Puer

Praktijk Puer hecht veel waarde aan de bescherming van de persoonsgegevens van uw kind 
en uzelf. In deze privacyverklaring wordt informatie gegeven hoe de praktijk omgaat met de 
persoonsgegevens. 

De praktijk gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens om op die manier uw privacy te 
waarborgen. Praktijk Puer houdt zich aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder 
de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit houdt in dat de praktijk in ieder 
geval:

- Persoonsgegevens verwerkt in overeenstemming met het doet waarvoor deze zijn 
verstrekt. De doelen en het type persoonsgegevens wordt later in deze verklaring nog 
verder beschreven.

- De verwerking van de persoonsgegevens beperkt blijft tot enkel de gegevens die minimaal 
nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.

- Er gevraagd wordt om toestemming als deze nodig is voor de verwerking van 
persoonsgegevens.

- Er geen persoonsgegevens doorgegeven worden aan andere partijen, tenzij dit nodig is 
voor de uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt. 

- Op de hoogte is van uw rechten omtrent persoonsgegevens en deze respecteert. 

Mocht u na het doornemen van de privacy verklaring vragen hebben en contact willen 
opnemen dan kan dat via de volgende contactgegevens:

Praktijk Puer
t.a.v. Charlotte Pouwer
Chezeeweg 16
4424 CD, Wemeldinge

Telefoonnummer : 0651630575
Email : info@praktijkpuer.nl

Verwerking van persoonsgegevens
Praktijk Puer verwerkt gegevens die:

- Ouders en/ of het kind zelf in een persoonlijk gesprek, telefonisch, of digitaal via email 
hebben aangeleverd. 

- Met toestemming van de ouders en/ of het kindsorden opgevraagd bij andere 
hulpverleners of verwijzers. 
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Waarvoor verwerkt Praktijk Puer persoonsgegevens:
Praktijk Puer verwerkt persoonsgegevens ten behoeve van de volgende doeleinden: 

- Het aanvragen van zorgopdrachten bij de gemeente. Dit is nodig voor een vergoeding van 
de geleverde zorg.

- Het factureren van de geleverde zorg bij gemeente of bij uzelf.
- Het op een goede manier uitvoeren van onderzoek, begeleiding en behandeling. 
- Voor communicatie en correspondentie met u en/ of uw kind.

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen de volgende persoonsgegevens van u 
gevraagd worden:

- Naam, voorletters, adres, postcode en gemeente (ouders en kind).
- BSN, geboortedatum en geslacht (kind).
- Emailadres en telefoonnummer (ouders en kind).

Verstrekking aan derden
Praktijk Puer deelt persoonsgegevens met derden, als dat in het kader van de behandeling 
(bijvoorbeeld een verwijzing) is aangewezen of voor het voldoen aan een wettelijke 
verplichting nodig is. De gegevens die u aan de praktijk geeft kunnen wij aan derde partijen 
verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven 
doeleinden. Met deze partijen (verwerkers) maakt de praktijk de nodige afspraken om de 
beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. De praktijk verstrekt geen 
persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU. Praktijk Puer maakt 
gebruik van een derde partij voor:

- Het aanvragen van zorgopdrachten bij de gemeente. Dit is nodig voor een vergoeding van 
de geleverde zorg.

- Het factureren van de geleverde zorg bij gemeente of bij uzelf.
- Het op een goede manier uitvoeren van onderzoek, begeleiding en behandeling.

Minderjarigen
De praktijk verwerkt enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen 
dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of 
wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn
Praktijk Puer bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel 
waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. Voor cliëntendossiers is 
een bewaartermijn van 20 jaar vastgesteld.

Beveiliging
De praktijk heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om 
persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking.

Wijzigen privacy verklaring
Praktijk Puer kan deze privacyverklaring altijd wijzigen. Een actuele versie van de verklaring 
wordt op de website gepubliceerd. Het wordt geadviseerd deze privacy verklaring regelmatig 
te raadplegen, zodat u bekend bent met eventuele wijzigingen. 
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Rechten
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke de 
praktijk van u heeft. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw 
persoonsgegevens (of een deel hiervan) door de praktijk of door een van de verwerkers. Ook 
heeft u het recht de door u verstrekte gegevens door de praktijk te laten overdragen aan 
uzelf of direct aan een andere partij indien gewenst. De praktijkhouder kan u logischerwijs 
vragen om u te legitimeren voordat gehoor gegeven wordt aan voornoemde verzoeken.

Vragen en eventuele klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, neem dan 
contact met de praktijk op. Komt u hier niet met de praktijk uit, dan heeft u het recht zicht te 
wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het 
gebied van privacy.

* Versie 01-04-2020
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