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Privacyverklaring 
 
Praktijk Vandoria, gevestigd aan de Vriesschestraat 73, 6922JZ Duiven, is verantwoordelijk voor de 
verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. 
 
Contactgegevens verwerkingsverantwoordelijke 
Viktoria Vagács | Eigenaar van Praktijk Vandoria en behandelend therapeut 
Vriesschestraat 73 | 6922JZ Duiven | 06-10354037 | vandoria@outlook.com  | 
https://www.vandoria.com/  
 
Verkrijgen van persoonsgegevens  
Praktijk Vandoria verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van mijn diensten en/of 
omdat u deze zelf aan mij verstrekt. Dat kan bijvoorbeeld via het intakeformulier, tijdens een 
gesprek, via e-mail, telefonisch, via mijn website of op andere wijze.  
Ook kan het voorkomen dat ik in uw dossier eventueel extra gegevens opneem die voor uw 
behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij derden, 
zoals een andere zorgverlener of uw huisarts. 
 
Persoonsgegevens 
Praktijk Vandoria verwerkt de volgende categorieën van persoonsgegevens: 

 NAW-gegevens 

 contactgegevens, zoals e-mailadres en telefoonnummer 

 geboortedatum 

 geslacht 

 verzekeringsnummer 

 informatie die van belang is voor behandeling van uw hulpvraag, zoals gezondheidsgegevens 

 consultverslagen 

 inhoud van communicatie 

 informatie met betrekking tot betalingen 

 IP-adres 

 gegevens over uw activiteiten op mijn website 
 
Doeleinden 
Praktijk Vandoria verwerkt deze persoonsgegevens voor diverse doeleinden: 

 het aanleggen en beheren van uw klantendossier; 

 het bieden van een persoonlijk behandeltraject; 

 een goede en efficiënte dienstverlening; 

 het maken van facturen die u kunt indienen bij uw zorgverzekeraar voor een eventuele 
vergoeding; 

 het afhandelen van uw betaling(en); 

 het onderhouden van contact t.b.v. mijn dienstverlening; 

 administratieve handelingen, zoals planning; 

 nakoming van wettelijke verplichtingen; 

 het kunnen aanbieden van informatie op de website; 

 het analyseren van surfgedrag op de website; 

 het sturen van nieuwsbrieven ter informatie over wijzigingen en over mijn diensten. 
 
Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren 
en expliciet uw toestemming vragen. 
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Waarop is de verwerking gebaseerd  
Uw persoonsgegevens worden verwerkt om uitvoering te geven aan de overeenkomst met u met 
betrekking tot het behandeltraject.  
 
Ook kunnen uw persoonsgegevens worden verwerkt om te kunnen voldoen aan wettelijke 
verplichtingen conform: 

 Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO); 

 Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz); 

 Fiscale administratieplicht. 
 
Tevens verwerken wij persoonsgegevens voor de hieronder genoemde gerechtvaardigde belangen: 

 verlenen van goede zorg; 

 verbetering van diensten;  

 bescherming van financiële belangen; 

 commercieel belang. 
 
Indien persoonsgegevens worden verwerkt op grond van toestemming, zal dat afzonderlijk worden 
gevraagd. 
 
Verstrekking aan derden 
Praktijk Vandoria verstrekt uw persoonsgegevens aan derden uitsluitend indien dit nodig is voor de 
uitvoering van een overeenkomst met u, een rechterlijk bevel of om te voldoen aan een wettelijke 
verplichting, zoals: 

 voor het geanonimiseerde gebruik bij controle van mijn beroepsvereniging; 

 voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing; 

 bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete 
toestemming; 

 een klein deel van uw gegevens wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat mijn 
boekhouder mijn aangifte kan regelen bij de belastingdienst. 

 
Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren 
en expliciet uw toestemming vragen. 
 
Met bedrijven die uw gegevens verwerken in mijn opdracht, is een verwerkersovereenkomst gesloten 
om te zorgen dat die derde partij zorgvuldig met uw persoonsgegevens omgaat. Praktijk Vandoria 
blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. 
 
Doorgifte van uw gegevens buiten de EER 
De EER is de Europese Economische Ruimte, bestaande uit de landen van de Europese Unie plus 
Liechtenstein, Noorwegen en IJsland.  
Uw persoonsgegevens kunnen buiten de EER worden verwerkt door mijn cloudprovider Dropbox; die 
gevestigd is in de Verenigde Staten.  
Daarnaast kunnen uw gegevens door derden buiten de EU worden opgeslagen wanneer gebruik 
wordt gemaakt van Microsof Outlook, Google Analytics, WhatsApp of Facebook in het contact met u. 
Deze partijen zijn “EU-VS Privacy Shield” gecertificeerd, zodat zij zich zullen houden aan de Europese 
privacyregelgeving. 
  



 
 3 

Hoe lang ik uw gegevens bewaar  
Praktijk Vandoria bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de doeleinden die 
in deze privacyverklaring zijn genoemd. Dit betekent dat uw persoonsgegevens bewaard worden 
zolang zij nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken.  
 
Bepaalde gegevens moeten wel langer bewaard worden, omdat ik me moet houden aan wettelijke 
bewaarplichten, zoals de fiscale bewaarplicht en de WGBO. Gegevens in uw klantendossier blijven, 
zoals in de WGBO wordt vereist, 15 jaar bewaard.  
 
Hoe ik uw gegevens beveilig 
Praktijk Vandoria neemt de bescherming van uw persoonsgegevens serieus. Daarom heb ik passende 
beveiligingsmaatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste 
openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. 
 
Cookies 
Op de website van Praktijk Vandoria worden cookies gebruikt om de online dienstverlening te 
verbeteren. Via cookies worden uw IP-adres en de systeeminformatie van uw apparaat verwerkt. 
Voor meer informatie over deze cookies kunt u onze Cookieverklaring raadplegen. 
 
Uw rechten 
U heeft het recht om mij een verzoek te doen tot inzage van uw persoonsgegevens.  
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vraag ik u een kopie van uw 
identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine 
readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en 
Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. 
 
Na ontvangst van uw verzoek ontvangt u binnen 1 maand een overzicht van uw persoonsgegevens. 
Indien daaruit onjuistheden blijken, kunt u verzoeken uw gegevens aan te passen, aan te vullen, te 
verwijderen of af te schermen.  
Ook kunt u mij verzoeken om overdracht van uw persoonsgegevens of kunt u bezwaar aantekenen 
tegen de verwerking van uw persoonsgegevens vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden.  
 
Vragen over deze privacyverklaring of een verzoek over de verwerking van uw persoonsgegevens 
kunt u sturen naar: vandoria@outlook.com. 
 
Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens laat dit dan vooral aan mij 
weten. Mocht u er met mij niet samen uitkomen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij 
de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de 
Autoriteit Persoonsgegevens. 
 

Wijzigingen privacyverklaring 
Deze privacyverklaring kan door Praktijk Vandoria worden aangepast. Nieuwe versies worden altijd 
op de website gepubliceerd. Ik raad u daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat 
u op de hoogte blijft van wijzigingen. 
 
Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 25-05-2018. 
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