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Privacyverklaring Podotherapie Schuts  
(gegevensbeschermingsbeleid) 
 
Om uw behandeling goed uit te kunnen voeren, houdt de podotherapeut een dossier van u bij. In dit 
dossier staan de voor de behandeling belangrijke medische en persoonlijke gegevens. Op de 
registratie van deze gegevens is per 25 mei 2018 de Algemene Verordening Gegevensbescherming 
(AVG) van toepassing. Deze wet bevat regels met betrekking tot het doel van de registratie, de aard 
van de gegevens die worden vastgelegd, de personen die toegang hebben tot het dossier, en het 
recht dat de patiënt of zijn wettelijke vertegenwoordiger zijn dossier kan inzien. 
 

Gegevens  
Podotherapie Schuts heeft locaties in de dorpen Heeswijk, Berlicum, Rosmalen en Vinkel. 
 
P: Postbus 66, 5473ZH Heeswijk-Dinther 
T:  0413-310237 
I:  www.podotherapieschuts.nl 
E:  info@podotherapieschuts.nl  
WA:  06-51727432 
 

Doel verzameling persoonsgegevens  
Gezondheidsorganisaties zoals Podotherapie Schuts krijgen persoonsgegevens uit de Basisregistratie 
Personen BRP. We krijgen deze gegevens om goede patiëntenzorg te verlenen en 
gezondheidsonderzoek te doen. Daarnaast krijgen we gegevens uit de BRP voor onze 
patiëntenadministratie.  
 

Wie gebruiken de persoonsgegevens binnen de organisatie?  
Naast uw behandelend podotherapeut heeft ook een aantal andere personen mogelijk toegang tot 
uw dossier. Dit zijn andere podotherapeuten in de praktijk die worden geraadpleegd bij uw 
behandeling, eventuele stagiaires die met uw podotherapeut meelopen en administratieve 
medewerkers. Voor allen geldt een geheimhoudingsplicht. 

 
Hoe lang worden de gegevens bewaard?  
Na beëindiging van uw behandeling wordt uw dossier nog tenminste tien jaar opgeslagen. Daarna 
kan het worden vernietigd. 
 

Na welke termijn ontvangt de bezwaarmaker geen berichten meer van de organisatie?  
Wanneer er door de betrokkene aangegeven is geen berichten meer te willen ontvangen, zal dit - 

indien mogelijk- direct of anders tenminste binnen twee weken aangepast worden in het systeem. 

 
 

http://www.podotherapieschuts.nl/
mailto:info@podotherapieschuts.nl


Hoe worden gegevens verzameld?  
Het verzamelen van de gegevens gebeurd op diverse manieren. Het grootste gedeelte zal u bij het 
eerste bezoek worden gevraagd en worden geverifieerd via een geldig legitimatiebewijs. Daarnaast 
kan er al een deel van de gegevens worden doorgestuurd door de huisarts of verwijzer via beveiligde 
kanalen zoals bijvoorbeeld Zorgdomein.   
 

Welke gegevens worden verzameld?  
Er worden alleen gegevens in uw dossier opgeslagen die van belang zijn voor uw behandeling. 
Indien uw gegevens van belang zijn voor wetenschappelijk onderzoek of voor onderwijs, kan hiervan 
pas gebruik gemaakt worden, maar pas na uw schriftelijke toestemming en in geanonimiseerde 
vorm. 
 

Hoe worden de gegevens beveiligd?  
Uw gegevens zijn beveiligd door middel van beveiliging op software en regelmatig veranderende 
wachtwoorden volgens de geldende adviezen, zoals bijvoorbeeld een 2-factor authenticatie. 
Daarnaast wordt er -bij overleg met andere zorgverleners- gewerkt via beveiligde kanalen zoals Siilo, 
Zorgdomein en Edifact.  

 
Functionaris gegevensbescherming 
Er is binnen Podotherapie Schuts een functionaris voor de gegevensbescherming (FG) aangemeld bij 
de Autoriteit Persoonsgegevens onder FG-nummer FG011193. 
 

Waar heeft u recht op?  
U heeft het recht om uw dossier in te zien en tegen verwerking van gegevens bezwaar te maken. 
Indien u van mening bent dat er onjuiste gegevens in uw dossier staan, dan kunt u vragen deze te 
wijzigen of te verwijderen. 
 
Indien u van mening bent dat er ten aanzien van uw gegevens op een onjuiste manier met de 
Algemene Verordening Persoonsgegevens of dit reglement wordt omgegaan, kunt u gebruik maken 
van de klachtenregeling zoals elders op deze website is aangegeven. Tevens kunt u een beklag doen 
bij de Autoriteit Persoonsgegevens https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/. 
 
Er zal aan derden geen gegevens worden verstrekt, tenzij u of uw wettelijke vertegenwoordiger 
daarvoor uitdrukkelijk en schriftelijk toestemming heeft gegeven. 
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