De Kantorka gestalt(art)praktijk
De Teruggave
Gasthuisvelden 11 4811 VX Breda
Telefoon
06-22782623
Mail
praktijkdekantorka@gmail.com
Web
www.kantorka.nl
Adres

PRIVACYVERKLARING (wet AVG, Algemene Verordening Gegevensbescherming)
In het kader van onze dienstverlening verwerken wij uw persoonsgegevens. Deze privacyverklaring
hebben wij opgesteld om u te informeren over hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan.
Persooonsgegevens
De persoonsgegevens worden verwerkt door
Gestalt(art)praktijk De Kantorka
Gasthuisvelden 11
4811 VX Breda
Praktijk De Kantorka ontvangt uw persoonsgegevens bijvoorbeeld via de website (contactformulier),
mail, telefoon of inschrijfformulier.
Praktijk De Kantorka verwerkt de volgende categorieën van persoonsgegevens:
•
•
•
•
•
•

NAW-gegevens
Contactgegevens
Geboortedatum
BurgerServiceNummer (alleen bij Wmo-begeleiding!)
Huisarts
Zorgverzekeraar + polisnummer

IBAN
NL 74 KNAB 0647391317
KvK-nummer
62177842
BTW-id-nummer
NL001678771B48
AGB-code zorgverlener 94106583/90101432
AGB-code praktijk
94065283/90060966/98103494
RBCZ-licentienummer
180587R
NVPA-nummer
104650
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Doeleinden
Praktijk De Kantorka verwerkt uw persoonsgegevens voor diverse doeleinden, zoals:
•
•
•
•
•
•

het onderhouden van contact
een goede en efficiënte dienstverlening
het verrichten van administratieve handelingen
facturering / boekhouding
marketing (bijvoorbeeld nieuwsbrief)
nakoming van wettelijke verplichtingen

Grondslagen
Wij verwerken bepaalde persoonsgegevens om uitvoering te geven aan onze dienstverlening en om
te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting.
Verstrekken aan derden
In het kader van haar dienstverlening kan Praktijk De Kantorka persoonsgegevens uitwisselen.
Praktijk De Kantorka kan voor genoemde doeleinden gebruik maken van diensten van derden, zoals
websitebeheerder en boekhouder. In het kader daarvan komen mogelijk persoonsgegevens ter
inzage van derden. Deze derden mogen uw persoonsgegevens slechts inzien indien dit noodzakelijk
is om uitvoering te geven aan de eerder genoemde doelen.
Tot slot kunnen uw persoonsgegevens verstrekt worden aan derden wanneer Praktijk De Kantorka
aan een wettelijke verplichting moet voldoen. Uw gegevens worden niet verstrekt aan derden voor
commerciële doeleinden.
Bewaartermijn
Praktijk De Kantorka zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren en/of verwerken dan
noodzakelijk voor de doeleinden genoemd in deze privacyverklaring. Praktijk De Kantorka is hierbij
ook gehouden aan wettelijke verplichtingen, zoals de fiscale bewaarplicht en de Wet op de
geneeskundige behandelovereenkomst (WGBO). Uw dossier dient op grond van de WGBO in
principe 20 jaar te worden bewaard.
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Beveiliging
Wij vinden het belangrijk dat uw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen verlies of onbevoegde
toegang. Daarom heeft Praktijk De Kantorka passende beveiligingsmaatregelen genomen.
Uw rechten
U heeft het recht om uw dossier in te zien en om correctie, aanvulling, of vernietiging van uw dossier
te vragen. Hiertoe dient u een verzoek in bij Praktijk De Kantorka. Uw verzoek wordt binnen een
maand afgehandeld. Ook kunt u vragen uw gegevens over te dragen (recht op dataportabiliteit).
Cookieverklaring
Praktijk De Kantorka maakt op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein
bestand dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde
schrijf van uw apparaat wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend
bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden.
Praktijk De Kantorka maakt alleen gebruik van analytische cookies en geen tracking cookies of
functionele cookies. Er wordt geen persoonlijke informatie opgeslagen.
Analytische cookies
Voor het verzamelen van statistieken over het gebruik en bezoek van de website, maakt Praktijk De
Kantorka gebruik van analyticsdiensten. Deze gegevens worden door de aanbieder van deze
analyticsdiensten (Google Analytics) geanalyseerd en de resultaten hiervan worden aan Praktijk De
Kantorka beschikbaar gesteld. Op deze manier heeft Praktijk De Kantorka inzicht in hoe de website
wordt gebruikt en kan aan de hand van die gegevens de website en/of haar dienstverlening waar
nodig aanpassen. Hiervoor worden Google Analytics cookies gebruikt.
Overzicht Cookies
In onderstaande tabel staat een overzicht van de cookies die worden gebruikt op deze website:
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Cookie Leverancier

Omschrijving

Soort
cookie

Bewaartermijn

Google Tag
Manager /
Google
Analytics

Deze cookie wordt geplaatst door Google Analytics. De
cookie wordt gebruikt om bezoekers-, sessie- en
campagnegegevens te berekenen en het sitegebruik bij
te houden voor het analyserapport van de site. De
http
cookies slaan informatie anoniem op en kennen een
willekeurig gegenereerd nummer toe om unieke
bezoekers te identificeren.

2 jaar

_gid

Google Tag
Manager /
Google
Analytics

Deze cookie wordt geplaatst door Google Analytics. De
cookie wordt gebruikt om informatie op te slaan over
hoe bezoekers een website gebruiken en helpt bij het
maken van een analyserapport over hoe de website het http
doet. De verzamelde gegevens inclusief het aantal
bezoekers, de bron waar ze vandaan komen en de
bezochte pagina's in anonieme vorm.

1 dag

_gat

Google Tag
Manager /
Google
Analytics

Deze cookies worden geïnstalleerd door Google
Universal Analytics om de verzoeksnelheid te vertragen
http
en de verzameling van gegevens op sites met veel
verkeer te beperken.

1 minuut

_ga
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Vraag, verzoek of klacht
Heeft u vragen? Stel ze gerust.
Een verzoek over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u sturen naar
Gestalt(art)praktijk De Kantorka
Gasthuisvelden 11
4811 VX Breda
praktijkdekantorka@gmail.com
Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door Praktijk De Kantorka, laat
dit dan vooral aan ons weten. Mocht u er met ons niet uitkomen, dan heeft u het recht om een
klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen-privacyverklaring
Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 2 augustus 2021. Praktijk De Kantorka kan de
verklaring aanpassen. De meest actuele versie is in de praktijk aanwezig en wordt gepubliceerd op
de website.

Opgesteld door Gestalt(art)praktijk De Kantorka | 2021

IBAN
NL 74 KNAB 0647391317
KvK-nummer
62177842
BTW-id-nummer
NL001678771B48
AGB-code zorgverlener 94106583/90101432
AGB-code praktijk
94065283/90060966/98103494
RBCZ-licentienummer
180587R
NVPA-nummer
104650

