PRIVACYREGLEMENT
Pelvic is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in dit privacyreglement.
Contactgegevens:
Pelvic Almelo
Rian Klomp
Twenthe Centrum
Twenthe-plein 1D, 7607 GZ Almelo
0546 82 32 43
rianklomp@pelvic.nl
Pelvic Borne
Conny Hassing
’t Hoogeveld
Grotestraat 243, 7622 GK Borne
Theresiaplein 1a22, kamer 1.15 en 1.16, 7622HK Borne
074 - 266 56 30
connyhassing@pelvic.nl
Pelvic Enschede NO
Thessa Wiebing
Schouwinkstraat 47A, 7531 AG Enschede
06 – 45 31 46 45
thessawiebing@pelvic.nl
Pelvic Enschede ZW
Marije Geuzebroek-de Vries
S.L. Louwesstraat 21, 7545 ER Enschede
06 - 28 23 32 57
marijegeuzebroek@pelvic.nl
Pelvic Genemuiden
Henriëtte Felix
Havenplein 2, 8281 EV Genemuiden (geen postadres)
038 - 33 35 643
henriettefelix@pelvic.nl
Pelvic Ruurlo
José Ernst
Nieuwe Weg 5-07, 7261 NL Ruurlo
0573 - 45 39 10
joseernst@pelvic.nl
Pelvic IJsselmuiden
Henriëtte Felix
Goudplevier 123, 8271 GB IJsselmuiden
038 - 33 35 643
henriettefelix@pelvic.nl
*Voor het privacyreglement van iedere praktijk afzonderlijk, verwijzen we u naar de desbetreffende praktijk.
Omdat alle praktijken van Pelvic eenmanspraktijken zijn, is er geen Functionaris Gegevensbescherming
aangesteld.

www.pelvic.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
Pelvic verwerkt uw persoonsgegevens, doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan
ons verstrekt. Wij registreren alleen persoonlijke en medische gegevens, die voor onze werkzaamheden
noodzakelijk zijn. Wij zijn wettelijk verplicht om de volgende gegevens van u te registreren.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
 Persoonsgegevens(naam/geslacht/geboortedatum/burgerservicenummer/adres/telefoonnummer/emailadres) t.b.v. identificatie, dossier koppeling en eventuele facturatie
 Verzekeringsgegevens verkregen via Vecozo t.b.v. het declaratieproces bij uw zorgverzekeraar
 Verwijzingen en rapportages t.b.v. (para)medici
 Geanonimiseerde gegevens over behandelresultaten t.b.v. wetenschappelijk onderzoek
De website www.pelvic.nl maakt alleen gebruik van functionele cookies voor een goede werking van de website.
Er worden geen andere cookies geplaatst.
Behalve de oefentherapeut die u behandelt, kunnen ook andere medewerkers zoals een waarnemend
oefentherapeut en e.v.t. stagiaires toegang krijgen tot uw gegevens. Al onze medewerkers hebben een
geheimhoudingsplicht.
Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
We bewaren uw persoonsgegevens volgens een wettelijk bewaartermijn. De gegevens worden na 15 jaar na de
laatste behandeling verwijderd. Op uw verzoek kan het dossier ook eerder door uw behandelaar worden
vernietigd.
Delen van persoonsgegevens met derden
Pelvic deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de
overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens
verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van
beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Pelvic blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het
recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de
verwerking van uw persoonsgegevens door Pelvic en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat
betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een
computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of
verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar
het e-mailadres van de desbetreffende therapeut.
Klachtenregeling
Indien u van mening bent dat de therapeut niet op de juiste manier met uw gegevens omgaat, kunt u dit, via de
geldende klachtenregeling van de desbetreffende praktijk, kenbaar maken. Iedere praktijk beschikt over een
klachtenprocedure. Op verzoek kunt u deze telefonisch of per e-mail van de desbetreffende praktijk aanvragen.
Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Pelvic neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies,
onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk
heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons
op door een e-mail te sturen naar het e-mailadres van de desbetreffende therapeut.

www.pelvic.nl

