Privacyverklaring AVG van Pro-Tact
Algemeen
De AVG is de nieuwe wet anno 2018 ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond
van deze wet heeft iedere organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft
degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten. Deze AVG privacyverklaring dient ter
verduidelijking over hoe er wordt omgegaan met de persoonsgegevens bij Pro-Tact.
Pro-Tact
Bij Pro-Tact kunnen diverse persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit is noodzakelijk om u goed
te kunnen begeleiden en is nodig voor het financieel afhandelen van de begeleiding.
Pro-Tact hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens en houdt zich in alle
gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving.
De plichten van Pro-Tact houden in dat wij in ieder geval:
-

Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn
verstrekt;
De verwerking van de persoonsgegevens is beperken tot enkel de gegevens die nodig zijn
voor de doeleinden;
Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging
van uw persoonsgegevens gewaarborgd is.
Vragen om toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw
persoonsgegevens;
Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen zonder uw toestemming;
Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens.

Verwerking persoonsgegevens van cliënten
Persoonsgegevens worden door Pro-Tact verwerkt ten behoeve van de volgende doelstellingen:
-

Het overeengekomen begeleidingstraject;
Administratieve doeleinden;
Bijhouden van (digitaal) cliëntendossier;
Communicatie over fysieke gesteldheid met collega’s fysiotherapeuten, gewichtsconsulent
en beweeg –en leefstijladviseur.

Voor de bovenstaande doelstellingen kan Pro-Tact de volgende persoonsgegevens van u vragen:
-

NAW gegevens, geboortedatum, telefoonnummer, e-mailadres, BSN, zorgverzekering,
polisnummer;
Geslacht;
Medische historiën en actuele klachten.

Beveiliging
We hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens
te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. De volgende maatregelen zijn genomen:
-

Alle personen die namens Pro-Tact van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden
aan geheimhouding daarvan;
We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze computers en systemen;
De medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van
persoonsgegevens.

Uw rechten
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens die wij ontvangen
hebben. Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming
hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.
Contactgegevens
Pro-Tact, Truerdersyk 9, 9051 JB Stiens
T: 058 2573701
I: www.pro-tact.eu
E: wieger@pro-tact.eu

