Privacyverklaring Cum Vigor
In dit document geef ik - Ansella Abbo - u informatie over hoe ik omga met uw persoonlijke
gegevens. U gaat met die opslag(verwerking) akkoord door uw zorg door mijn praktijk uit te
laten voeren.
Contactgegevens
U kunt mij telefonisch bereiken tel: 06-57670794. Ook kunt u mij mailen op e-mailadres:
info@cumvigor.nl. Ik behoud mij het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze
verklaring. Wanneer u deze privacyverklaring regelmatig op mijn website raadpleegt, bent u
van deze wijzigingen op de hoogte.
Dienstverlening
Ten behoeve van mijn cliënten verleen ik zorg gerelateerde diensten en niet-voorbehouden
handelingen met betrekking tot die zorg. Op basis van een door u aan mij te verstrekken
opdracht ga ik u de zorg verlenen die is geïndiceerd dan wel door u wordt gewenst.
Uw persoonsgegevens
Om de zorg te kunnen verlenen, ga ik met u in gesprek. In dit gesprek stel ik u verschillende
vragen, die betrekking hebben op uw gezondheidssituatie, medicijngebruik, zorgbehoefte en
wensen voor zover nodig ten behoeve van de geïndiceerde of gewenste zorg.
Ik ga zorgvuldig met uw gegevens om
Met de gegevens die ik van u ontvang, ga ik zorgvuldig om. Ik heb technische en
organisatorische maatregelen genomen om te voorkomen dat onbevoegden kennis kunnen
nemen van deze gegevens. En voor een deel van mijn cliënten (zorg die via Re Activate
loopt) maak ik gebruik van het elektronisch dossier Careweb.
Hoe gebruik ik de van u ontvangen gegevens?
Uw gegevens geef ik alleen door aan de derden als dat nodig is voor het leveren van goede
zorg. Indien hiervoor op basis van de wet specifieke toestemming is vereist, vraag ik dat
vooraf aan u.
Hoe lang bewaar ik uw gegevens?
Ik bewaar de gegevens niet langer dan dat ik deze nodig heb voor de zorg die ik u verleen.
De WBGBO vereist een bewaar termijn van 15 jaar.
Wat zijn uw rechten?
U heeft het recht om te bepalen welke gegevens ik van u wel of niet ontvang. U mag mij
altijd een overzicht vragen van de persoonsgegevens die ik van u heb. Als u meent, dat ik
bepaalde gegevens over u onjuist in mijn administratie heb verwerkt, dan kunt u om
correctie vragen.
Heeft u vragen of klachten over verwerking van de gegevens?
U kunt bij mij bezwaar aanmaken als u het niet eens bent met de manier waarop ik
persoonsgegevens verwerk.

