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Algemeen Privacybeleid

Deze website is eigendom van
Medisch Huis Roomakker
De content over osteopathie is
eigendom van Osteopathie
Tony van der Zand.

Uw osteopaten nemen uw rechten bij
gegevensverwerking ernstig. In deze
verklaring leggen wij uit hoe wij uw 		
persoonsgegevens verzamelen, verwerken
en gebruiken; en vormt aldus het algemene beleid van de osteopaten op het vlak
van gegevensverwerking.
De verwerkingsverantwoordelijken zijn
Tony van der Zand en Matthias Pauwels
(zie: Info praktijk).
Voor vragen bij deze verklaring en ons
beleid kan u steeds contact opnemen
met ons. Indien uw vraag meer dan een
inlichting betreft, kunnen wij u vragen u te
identificeren, zodat wij zeker zijn dat wij de
gevraagde informatie en gegevens aan de
juiste persoon verstrekken.

De inhoud van de pagina’s over
osteopathie, met inbegrip van de
logo’s, tekeningen, data, product- of
bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d.
zijn beschermd door intellectuele
rechten en behoren toe aan de
praktijk voor osteopathie of
rechthoudende derden.
De informatie op de pagina’s over
osteopathie is van algemene aard.
De informatie is niet aangepast aan
persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een
persoonlijk, professioneel of juridisch
advies aan de gebruiker worden
beschouwd.

Wij verzamelen en verwerken gegevens
over u wanneer u als patiënt door ons
behandeld en verzorgd wenst te worden
of op een andere manier met ons contact
opneemt. Het gaat over de gegevens die
u ons meedeelt, en die wij nodig hebben
voor uw behandeling en verzorging als
patiënt - waarvoor u op ons beroep doet zoals uw naam en adres, telefoonnummer
en alle andere gegevens in dat verband,
in het bijzonder de gegevens die verband
houden met uw gezondheid. Meestal
geeft u ons die gegevens rechtstreeks
door, maar het is ook mogelijk dat wij die

gegevens verkrijgen van andere partijen zoals
uw huisarts of andere specialisten. Financiële
gegevens moeten worden verwerkt in het
kader van de boekhoudkundige verwerking.
De dossiers worden na het beëindigen van
het patiëntcontact gedurende 30 jaar bewaard.
Bent u leverancier, dan worden uw gegevens
of deze van uw contactpersonen verwerkt in
het kader van deze activiteit, alsook bij het
opmaken van facturen en andere boekhoudkundige documenten.
Wij verwerken deze gegevens omwille van
patiëntenzorg (het verlenen van diensten
van zorgverlening en dus uitvoeren van het
mondelinge contract dat wij met u sluiten),
leveranciersbeheer en boekhouding. Wij
verzamelen en verwerken uw gegevens op
basis van de contractuele relatie die wij met
u hebben als gevolg van uw vraag tot verzorging. In andere gevallen is de verwerking
gebaseerd op de taken van algemeen belang
die wij als zorgverleners vervullen.
De contractuele relatie is ook de grondslag
voor de verwerking van gegevens over
leveranciers.
Uw gegevens worden hoofdzakelijk intern
verwerkt in het kader van klantenbeheer en
boekhouding.
Ze kunnen voor bepaalde punctuele diensten
of opdrachten worden doorgegeven aan
onderaannemers waar wij een beroep op
doen, zij het altijd onder onze controle.

Soms zijn wij verplicht om gegevens over
u door te geven. Dat is met name het geval wanneer wij hiertoe wettelijk worden
verplicht of overheidsinstanties het recht
hebben bij ons gegevens op te vragen.
U kan de gegevens die wij over u verwerken, steeds inkijken en, indien nodig,
laten verbeteren of wissen. Daartoe
volstaat het dit aan te vragen bij uw
behandelend osteopaat, met een bewijs
van uw identiteit, welke wij vragen om
te verhinderen dat uw gegevens worden
meegedeeld aan iemand die daar geen
recht op heeft. Teneinde bovenvermelde
rechten uit te oefenen, wordt de patiënt
gevraagd om een e-mail te verzenden
naar het volgende e-mailadres: osteo@
roomakker.be.
Indien u het niet eens bent met de manier waarop wij uw gegevens verwerken,
kan u steeds een klacht indienen bij:
Commissie voor de Bescherming van de
Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat
35, 1000 Brussel - commission@privacycommission.be / www.gegevensbeschermingsautoriteit.be).

