Privacyverklaring, Uw persoonsgegevens en uw privacy in onze praktijk

Be-U Huidverzorgingsstudio
Algemeen
De AVG is de wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van
deze wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten
en heeft degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten.
Onze praktijk
In onze praktijk kunnen diverse persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit is
noodzakelijk om u goed te kunnen behandelen en nodig voor de financiële
afhandeling.
Welke persoonsgegevens worden er door onze praktijk verwerkt Om goede zorg te
leveren worden onderstaande gegevens van de cliënten alleen in een analoog
systeem verwerkt. Naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer, emailadres
geslacht en geboortedatum, behandel_en productgegevens.
De plichten van de praktijk
Be-U huidverzorgingsstudio is volgens de AVG de verantwoordelijke voor de
verwerking van persoonsgegevens die in de praktijk worden verwerkt. Aan de
plichten die daaruit voortkomen, voldoet de praktijk als volgt:
* Uw gegevens worden voor overeengekomen diensten verzameld:
* Er vindt in beginsel geen verwerking plaats voor andere doeleinden.
* U wordt op de hoogte gesteld van het feit dat er persoonsgegevens van u verwerkt
worden.
* Alle medewerkers binnen Be-U huidverzorgingsstudio hebben zich verplicht om
vertrouwelijk om te gaan met uw persoonsgegevens.
* Uw persoonsgegevens worden goed beveiligd tegen onbevoegde toegang. Wij
hebben de juiste veiligheidsinstellingen op onze computers en email. Daarnaast
worden de schriftelijke persoonsgegevens op een afgesloten plek bewaard.
* Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor een
goede behandeling.

Uw rechten
De gegevens die wij verzamelen zijn persoonlijk. U heeft daarom een aantal rechten.
* Het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden.
* Het recht op inzage en afschrift van die gegevens (voor zover de privacy van een
ander daardoor niet wordt geschaad).
* Het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig
mocht zijn.
* Het recht om (gedeeltelijke) vernietiging van uw medische gegevens te vragen.
Hieraan kan alleen tegemoet worden gekomen als het bewaren van de gegevens
voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens op grond van een
wettelijke regeling niet bewaard moeten blijven.
* Het recht om u in bepaalde gevallen tegen de verwerking van uw gegevens te
verzetten.
* Het recht om uw toestemming in te trekken. Deze toestemming kunt u elk moment
weer intrekken. Ook uw toestemming voor mailing en voor het delen van uw
gegevens met derden kunt u te allen tijde in trekken.
Als u gebruik wilt maken van uw rechten, dan kunt u dit mondeling of schriftelijk via
de e-mail ( kim@be-u.nl) kenbaar maken. Uw belangen kunnen ook behartigd
worden door een vertegenwoordiger (zoals een schriftelijk gemachtigde, of uw
curator of mentor).
Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden
De medewerkers van Be-U huidverzorgingsstudio hebben de verplichting
vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om te gaan. Dit houdt bijvoorbeeld in dat de
dienstverlener voor verstrekking van uw persoonsgegevens uw uitdrukkelijke
toestemming nodig heeft. Gegevens van cliënten worden ook niet aan naaste familie
verstrekt. Alleen bij toestemming van u als cliënt. Wij kunnen u vragen u te
legitimeren voordat wij gehoor geven aan voornoemde verzoeken.
Binnen de EU
Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen die gevestigd zijn buiten de
EU.
Nieuwsbrief

Op uw verzoek kunt u zich uitschrijven voor de nieuwsbrief van Be-U
schoonheidsstudio.( kim@be-u.nl )

Klachten
Indien u van mening bent dat de praktijk niet op de juiste manier met uw gegevens
omgaat, kunt u dit mondeling of schriftelijk melden.( kim@be-u.nl ) U heeft altijd het
recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de
toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.
Wijziging van de privacyverklaring
Wij kunnen deze privacyverklaring aanpassen. Als wij de privacyverklaring in
belangrijke mate aanpassen, zullen wij een notificatie op onze website plaatsen
samen met de nieuwe privacyverklaring. Wij zullen dit ook kenbaar maken middels
de nieuwsbrief.
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