Protocol: Bescherming persoonsgegevens
In dit document wordt beschreven hoe Huidtherapie Roermond de “Algemene Verordening
Gegevensbescherming” (AVG) implementeert en handhaaft.
Introductie
Op 25 mei 2018 wordt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht na een
overgangsperiode van twee jaar. Deze Europese regelgeving zal de “Wet bescherming
persoonsgegevens” gaan vervangen. Doel van de AVG is om natuurlijke personen meer controle te
geven over hun persoonlijke data (persoonsgegevens) en de transparantie over het gebruik daarvan
te bevorderen.
De AVG heeft grote impact op zorgverleners zoals huidtherapie Roermond. Wij kunnen ons bedrijf
niet uitvoeren zonder bepaalde persoonsgegevens te verwerken. Om aan de eisen van deze
privacywet (AVG) te voldoen is dit protocol opgesteld. In dit protocol wordt omschreven hoe om te
gaan met persoonsgegevens en op welke manier deze verwerkt worden.

Beleidspunten
1. We hebben één klantendatabase en delen uw persoonsgegevens binnen Huidtherapie
Roermond en de werknemers die werkzaam zijn voor dit bedrijf.
2. We gebruiken uw persoonsgegevens voor de uitvoering van onze diensten.
3. We verstrekken uw persoonsgegevens niet aan derde partijen zonder geldige reden.
4. We beveiligen onze ICT infrastructuur adequaat en monitoren de systemen pro actief.
5. We verwerken niet meer persoonsgegevens dan nodig om u van dienst te kunnen zijn.
6. We bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden
waarvoor uw gegevens zijn verkregen.
7. We mogen zelf bepalen hoe lang we persoonsgegevens bewaren. Na afloop van een
bewaartermijn verwijderen of anonimiseren we persoonsgegevens meteen.
8. We gebruiken geanonimiseerde (medische) persoonsgegevens voor historische of
statistische doeleinden. Deze gegevens zijn niet te herleiden tot individuele personen.
9. We respecteren uw privacy volgens de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Huidtherapie Roermond behandelt én beveiligt persoonsgegevens met de grootst mogelijke
zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid. De bescherming van de persoonlijke levenssfeer van onze
klanten en bezoekers van onze website is voor ons van essentieel belang. Wij houden ons aan de
Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Pagina 1 / 1
Versie: maart 2018

