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Contactadres voor privacygerelateerde vragen: nijboer@fysiosantwee.nl

Fysiotherapie SanTwee is een centrum voor paramedische totaalzorg en sportief en gezond
bewegen, gevestigd in de wijk Schalkwijk in Haarlem. Onze praktijk is opgezet volgens de nieuwste
inzichten binnen de fysiotherapie. Persoonlijke gegevens worden verwerkt met als doel het komen
tot een zo juist mogelijke klachtendiagnose en een optimaal behandelproces. De door ons benodigde
gegevens zijn:
•
•
•
•
•
•
•
•

Naam, adres, woongegevens.
geboortedatum
ID verificatie
werksituatie
gedetailleerde klachtomschrijving
algemene relevante gegevens uit het dagelijks leven welke de klachten kunnen beïnvloeden
medische voorgeschiedenis
medicijngebruik

Er worden namens Fysiotherapie SanTwee algemene bezoekgegevens verzameld door het website
analyseprogramma 'Google analytics'. Dit programma maakt gebruik van de zogeheten 'cookies' om
het bezoek, kijk- en klikgedrag van bezoekers op de website bij te houden. Dit kunt u indien gewenst
weigeren door in uw browser de instellingen aan te passen. Uw gegevens worden nooit zonder
uitdrukkelijke toestemming verstrekt aan derden. Er worden geen nieuwsbrieven verstuurd.
Klanten en patiënten van Fysiotherapie SanTwee hebben altijd recht op inzage van gegevens. Er kan
altijd verzocht worden om deze gegevens te corrigeren of verwijderen. Verwijdering van deze
gegevens mag echter alleen als deze niet meer relevant zijn.
Fysiotherapie SanTwee heeft alle vereiste maatregelen getroffen om privacy te waarborgen. Met
onze partners hebben we bewerkerovereenkomsten afgesloten waarin is afgesproken dat alle
persoonsgegevens volgens alle huidige eisen zijn beveiligd. Onze website is voorzien van een SSLcertificaat. De computers waarop gewerkt worden zijn middels wachtwoorden beveiligd en deze zijn
elke activering vereist.
Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw
persoonsgegevens. Mocht u er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan heeft u op grond
van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de
Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit
Persoonsgegevens.

