Privacyverklaring
Verovit, gevestigd aan de Soesterbergsestraat 93, 3768 EC te Soest, is verantwoordelijk voor de
verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Persoonsgegevens die worden verwerkt
Verovit verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten, producten of
omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Kijk voor nadere informatie over de verwerking van
persoonsgegevens ook in de verwerkersovereenkomst. De verwerkersovereenkomst is
onlosmakelijk verbonden aan deze privacyverklaring. In de verwerkersovereenkomst staat
aanvullende informatie over privacy voor cliënten van Verovit. Cliënten worden geacht deze te
hebben gelezen aan gaan hiermee akkoord via de behandelovereenkomst.
Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die Verovit verwerkt. Dit is een indicatie
van (veelvoorkomende) gegevens. Het is mogelijk dat gegevens worden verzameld die hieronder niet
vermeld staan.
•
•
•
•
•
•
•

Naam
Adresgegevens
Geboortedatum
Geslacht
Telefoonnummer
E-mailadres
Bij minderjarige ook naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres van
beide ouders

•
•
•

Zorgverzekering en polisnummer
IP-adres
Overige (gezondheidsgerelateerde) persoonsgegevens die u verstrekt door middel van het
invullen van vragenlijsten, in correspondentie, telefonisch of anderszins

•
•
•

Gegevens over uw activiteiten op onze website www.verovit.nl
Internetbrowser en apparaat type
Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die worden verwerkt
De website en/of diensten van Verovit hebben niet de intentie gegevens te verzamelen over
websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd.
Verovit kan echter niet controleren of een websitebezoeker ouder dan 16 is. Verovit raadt ouders dan
ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er
gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd
bent dat er zonder die toestemming persoonlijke gegevens worden verzameld over een minderjarige,
neem dan contact op via de contactpagina van deze website, dan wordt de informatie verwijderd.
Verder verwerkt Verovit gegevens over de gezondheid van de cliënt middels een aantal vragenlijsten.
Deze worden toegestuurd aan de cliënt voorafgaand aan het eerste consult.
Met welk doel persoonsgegevens worden verwerkt
Verder worden persoonsgegevens verwerkt voor onder andere de volgende doelen:
•

Het afhandelen van betalingen.

•
•

Verzenden van de nieuwsbrief en andere mailings.
Om je te kunnen bellen of e-mailen als dit nodig is om de dienstverlening uit te kunnen
voeren.

•
•
•

Om je te informeren over wijzigingen van onze diensten en/of producten.
Om een afspraak in te kunnen plannen.
Gedrag op de website wordt geanalyseerd om daarmee de website te verbeteren en het
aanbod van producten en/of diensten af te stemmen op je voorkeuren.

•

Verovit verwerkt ook persoonsgegevens als hier een wettelijke verplichting toe is.

Kijk voor meer informatie in de verwerkersovereenkomst.
Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
De hoofdregel voor het bewaren van medische dossiers staat in de WGBO. Dat is 15 jaar, gerekend
vanaf de datum van vastlegging van ieder afzonderlijk gegeven. De termijn kan langer zijn indien dit
noodzakelijk is met het oog op de behandeling (bijvoorbeeld indien iemand een chronische ziekte
heeft). Voor minderjarigen geldt dat de bewaartermijn van 15 jaar ingaat vanaf het achttiende
levensjaar. Deze gegevens moeten dus bewaard blijven tot het 34e levensjaar, behalve bij eerder
overlijden van de minderjarige. Dan geldt de bewaartermijn van 15 jaar vanaf de datum van
overlijden. Voor overleden volwassenen dient het dossier 15 jaar bewaard te blijven vanaf de laatste
wijziging in het dossier over de behandeling of vanaf de datum van overlijden.
Cookies
1. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij bezoek aan onze website geplaatst wordt op de
harde schijf van uw computer. Een cookie bevat gegevens zodat u bij elk bezoek aan onze
website als bezoeker kan worden herkend. Het is dan mogelijk om onze website speciaal op
u in te stellen en het inloggen te vergemakkelijken. Wanneer u onze website bezoekt,
verschijnt er een banner waarmee we u informeren over het gebruik van cookies. Bij verder
gebruik van onze website accepteert u het gebruik ervan. Uw toestemming is geldig voor een
periode van dertien maanden.
2. Wij gebruiken de volgende soorten cookies op onze website
- Functionele cookies: zoals sessie- en login cookies voor het bijhouden van sessieen inloginformatie.
- Geanonimiseerde Analytische cookies: om inzage te krijgen in het bezoek aan onze
website op basis van informatie over bezoekersaantallen, populaire pagina’s en
onderwerpen. Op deze wijze kunnen we de communicatie en informatievoorziening
beter afstemmen op de behoeften van bezoekers van onze website. We kunnen niet
zien wie onze websites bezoekt of vanaf welke pc het bezoek plaatsvindt.
- Niet-geanonimiseerde Analytische cookies: om inzage te krijgen in het bezoek aan
onze website op basis van informatie over bezoekersaantallen, populaire pagina’s en
onderwerpen. Op deze wijze kunnen we de communicatie en informatievoorziening
beter afstemmen op de behoeften van bezoekers van onze website.
- Tracking cookies: zoals advertentiecookies die zijn bedoeld voor het tonen van
relevante advertenties. Uit de informatie over bezochte websites kunnen persoonlijke
interesses worden afgeleid. Daarmee kunnen organisaties hun websitebezoekers
bijvoorbeeld gerichte advertenties tonen. Tracking cookies maken het mogelijk om
profielen van mensen op te stellen en hen anders te behandelen. Met tracking
cookies worden doorgaans persoonsgegevens verwerkt.
3. Meer specifiek gebruiken wij de volgende cookies:
- Google Analytics geanonimiseerd (analytische cookies)
- Google Analytics (analytische cookie)
- Facebook (tracking cookie)
- ActiveCampaign (tracking cookie)
4. Wanneer u onze website bezoekt kunnen cookies afkomstig van de verantwoordelijke en/of
derden op uw apparatuur worden geïnstalleerd.
5. Voor meer informatie over het gebruik, het beheer en het verwijderen van cookies voor elk
besturingstype, nodigen wij u uit om de volgende link te raadplegen:

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/internet-telefoon-tv-enpost/cookies#faq

Delen van persoonsgegevens met derden
Persoonsgegevens worden gedeeld met derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de
overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Daarnaast worden
persoonsgegevens verstrekt aan diverse derden.
Kijk voor meer informatie in de verwerkersovereenkomst.
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb
je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te
maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens door Verovit en heb je het recht op
gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je een verzoek kunt indienen om de
persoonsgegevens die Verovit van je beschikt in een computerbestand naar jou of een ander, door
jou genoemde organisatie, te sturen.
Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je
persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van jouw toestemming of bezwaar op de verwerking van
uw persoonsgegevens sturen via de contactpagina van deze website.Om er zeker van te zijn dat het
verzoek tot inzage door jou is gedaan, word je verzocht een kopie van je identiteitsbewijs met het
verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met
nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter
bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op je verzoek.
Hierbij word je er tevens ook op gewezen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij
de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.
Toegang tot cliëntendossier
Kijk voor meer informatie in de verwerkersovereenkomst.
Hoe persoonsgegevens worden beveiligd
Verovitnatuurlj neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt passende maatregelen om
misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging
tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn
van misbruik, neem dan contact op via de contactpagina van deze website.
Kijk voor meer informatie in de verwerkersovereenkomst.

