
Privacyverklaring 

1. Algemene overwegingen 

 Jessica van Lingen hecht veel waarde aan de bescherming van persoonsgegevens. In dit 

privacybeleid willen we u op transparante wijze informeren over hoe binnen de praktijkvoering 

wordt omgegaan met persoonsgegevens en op welke wijze de bescherming wordt gewaarborgd.  

2. Jessica van Lingen handelt ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens conform de 

daartoe geldende wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming, 

hetgeen in ieder geval betekent dat wij:  

- persoonsgegevens verwerken conform het doel waarvoor ze zijn verstrekt. Deze doelen en de 

daarvoor benodigde persoonsgegevens worden in deze privacyverklaring onder punt 2 genoemd.  

- alleen die persoonsgegevens verwerken die noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor ze 

worden verwerkt.  

- passende (technische en/of organisatorische) maatregelen hebben genomen om de beveiliging van 

persoonsgegevens te waarborgen. 

 - geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit noodzakelijk is voor de 

uitvoering van de doeleinden waarvoor ze aan de praktijk zijn verstrekt dan wel voortvloeit uit een 

wettelijke verplichting.  

- op de hoogte zijn van de rechten van cliënten omtrent persoonsgegevens in het kader van de 

uitvoering van de behandelovereenkomst en de bedrijfsvoering van de praktijk, deze respecteren en 

cliënten hierover informeren.  

Jessica van Lingen is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens van cliënten. 

Jessica van Lingen is voor cliënten de contactpersoon ingeval van vragen en of verzoeken rondom 

persoonsgegevens.  

Naam contactpersoon praktijk: Jessica van Lingen  

Praktijkadres: Kolenbrnaderweg 93 

 Postcode: 7483SE 

 Plaats: Haaksbergen 

 Telefoonnummer: 06-50210801  

3.   Doeleinden  

 

Jessica van Lingen verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:  

 

- Het aangaan van behandelovereenkomsten met u als cliënt en het uitvoeren van    

behandelingen binnen die behandelrelatie.  

-  Voor het uitvoeren van de behandelovereenkomst moet de praktijk over de volgende 

persoonsgegevens beschikken: 

Persoonsgegevens  

NAW gegevens  

Telefoonnummer 

 E-mailadres  



 

Minderjarige cliënten kunnen zich zelfstandig inschrijven vanaf 16 jaar. Tot 16 jaar verwerkt 

Jessica van Lingen alleen persoonsgegevens na schriftelijke toestemming van de 

ouder/verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.  

 

4. Verstrekking persoonsgegevens aan andere partijen  

 

Alleen indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de hierboven genoemde doeleinden, 

worden gegevens aan andere partijen verstrekt.  

 

Jessica van Lingen heeft verwerkersovereenkomsten gesloten met andere partijen voor:  

- website  

- verwerking financiële administratie In de verwerkersovereenkomsten zijn afspraken gemaakt 

om de bescherming van de persoonsgegevens van u als cliënt te waarborgen. Jessica van Lingen 

verstrekt geen persoonsgegevens aan anderen partijen, tenzij de praktijk hiertoe wettelijk 

verplicht is (bijv. opvragen persoonsgegevens in het kader van een politieonderzoek). Daarnaast 

worden geen persoonsgegevens aan andere partijen buiten de EU verstrekt. Buiten de 

persoonsgegevens die nodig zijn voor de doeleinden zoals hierboven aangegeven en waarvoor 

derhalve een grondslag aanwezig is, verwerkt Jessica van Lingen alleen persoonsgegevens indien 

hiervoor door de patiënt toestemming is gegeven.  

 

Bewaartermijn Jessica van Lingen bewaart cliëntendossiers gedurende de tijd dat de patiënt is 

ingeschreven in de praktijk en na uitschrijving conform art. 7: 454 BW (Wgbo) nog gedurende 15 

jaar. Een cliënt heeft het recht te verzoeken om vernietiging van het dossier. Jessica van Lingen 

vernietigt het dossier binnen drie maanden na het verzoek, tenzij vernietiging niet in het belang 

is van de patiënt, of bewaring van aanmerkelijk belang is voor een ander dan cliënt (bv 

volksgezondheid of in geval van gerechtelijke procedure). 

 

5. Rechten van u als cliënt ten aanzien van verwerkte persoonsgegevens  

U hebt recht op inzage van uw persoonsgegevens en uw cliëntdossier. Daarnaast hebt u recht op 

rectificatie en vernietiging van uw persoonsgegevens en in beginsel recht op vernietiging van het 

cliëntdossier. Hiervoor vragen wij u om uzelf te legitimeren. U hebt tot slot het recht uw gegevens 

door ons te laten overdragen aan uzelf of een andere partij. Ook hiervoor vragen wij u om uzelf te 

legitimeren. 

6. Vragen, opmerkingen of klachten?  

 

Wij doen er alles aan om uw persoonsgegevens goed te beschermen. Mocht u vragen of 

opmerkingen hebben, of niet tevreden zijn over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens, dan 

kunt u contact opnemen met Jessica van Lingen, zij probeert samen met u tot een oplossing te 

komen. Mocht dit onverhoopt niet lukken, dan kunt u zich wenden tot de Autoriteit 

Persoonsgegevens, de toezichthouder op het gebied van bescherming van persoonsgegevens 


