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Gegevens Zorgverlener en                  
verantwoordelijk voor 
gegevensbescherming: 

 
Jean Jacques Bordes 
Praktijkadres:  
Bijdorplaan 325 B 
2713 SX  Zoetermeer 
079 8890489 

 
(contact-) Gegevens Functionaris  
Gegevensbescherming: 
 
 

Jean Jacques Bordes 
Praktijkadres:  
Bijdorplaan 325 B 
2713 SX  Zoetermeer 

      079 8890489 
 

 
Ik noteer in het patiëntdossier de 
volgende persoonsgegevens: 
 
 
 
En bijzondere persoonsgegevens:  
Nb: BSN nodig voor vermelding op 
factuur naar 
ziektekostenverzekering deze zal 
per post naar patiënt worden 
verzonden 
 

 
- naam, adres, woonplaats 
- telefoonnummer 
- e-mailadres 
- geboortedatum 
- Burger Service Nummer (BSN) 
- medische gegevens 
- relevante sociaal maatschappelijke gegevens 

(bijv. relatie, kinderen, woon- en werksituatie, 
hobby’s/ sport) 

- contactgegevens van de huisarts 
 

 
Bij minderjarigen < 16 jaar 
 

 
- naam, adresgegevens, telefoonnummer en e-

mailadres van beide ouders 
- schriftelijke toestemming van beide ouders 

 

 
Doel gegevensvastlegging: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
     -    (para-)medische behandeling 
           behandeling: Acupunctuur en/of Traditionele    
           Chinees Kruiden en/of Dry needling en/of   
           Manuele Therapie en/of Traditionele Chinese  
           geneeskundige behandeltechnieken (cupping,  
           Tuina etc.) 
     -     verwijzing 
     -     intercollegiaal overleg (geanonimiseerd) 
     -     innen van consultkosten 
     -     facturering t.b.v. cliënt en zorgverzekeraar 
     -     voldoen aan een wettelijke verplichting (bijv.     
           Belastingaangifte) 

 

 
Als therapeut ben ik gehouden 
aan: 
 
 
 

 
     -     Beroepsprofiel NVA acupuncturist 
     -     Privacy Reglement NVA 
     -     Overige reglementen NVA 
     -     Geldende wet- en regelgeving 
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Beperking hoeveelheid verzamelde 
gegevens: 
 
 
 
 
 
 

 
     -    Ik noteer en bewaar niet meer gegevens dan ik  
          voor het omschreven doel nodig heb. 
     -    Ik verwijder gegevens die niet strikt noodzakelijk 
          zijn. 
     -   Ontwerp en standaardinstellingen (privacy by  
         design & privacy by default) van mijn website zijn  
         gericht op bescherming van privacy van de  
         bezoeker en beperking van de hoeveelheid  
         gegevens. 
 

 
Bewaartermijn dossier: 
 

 
     -   15 jaar na de laatste wijziging/toevoeging  
          (WGBO) 
     -    Adequate vernietiging na bewaartijd  
          (versnipperen) 
     -    Digitale informatie verwijderen 
     -    E-mails verwijderen 
 

 
Informatie van de patiënt via een door mij gehanteerde schriftelijke behandelovereenkomst 

 
Ik informeer op deze behandelovereenkomst de patiënt op: 

- waar op mijn website gegevens zijn terug te vinden met betrekking tot mijn:  
      verwerking AVG gegevens, behandeling en bescherming van deze gegevens. 
-    wijs de patiënt op het recht op intrekking van verleende toestemming; 
-    wijs de patiënt op het recht op inzage, correctie, verwijdering en het meenemen  
     van eigen gegevens. 
-    wijs de patiënt op het recht om een klacht in te dienen over hoe ik met de  
     persoonsgegevens omgaan; een klacht indienen kan schriftelijk of per e-mail aan  
     de verantwoordelijke en/of bij de Autoriteit Persoonsgegevens; 
-    wijs de patiënt op mijn privacy policy en waar deze te vinden is. 
-    wijs de patiënt dat ik geen gebruik maak van nieuwsbrieven, social media tbv  
     praktijkzaken of online administratie. 
-    vraag bij het maken van contact via mijn website om hun naam, e-mailadres e.d.  
     in te vullen. 
 

 
Ik beschik over: 

 
- Fysieke map met alle documentatie 

betreffende gegevensbescherming 
 

 
Gegevensbescherming: 
 
 
 
 
 
 

 
- Kaartenbak of mappen in afgesloten ruimte 

met sleutelbeheer. 
 
 
 
 



Register van verwerkingsactiviteiten t.b.v. AVG 
 
 

donderdag 10 mei 2018 3 

     -    Digitale opslag alleen factuurgegevens op vaste 
          locatie, afdoende beveiligd. 
     -    Digitale opslag factuurgegevens, draagbaar, 
          afdoende beveiligd en onder toezicht 

- Versleuteld e-mailprogramma  
 

 
Bij digitale opslag: 
 
 

 
     -    Gebruikersnaam en wachtwoord voor toegang 
     -    Beveiligingssoftware en besturingssysteem met  
          automatische updates 
     -    Structureel Back up systeem 
 

 
Persoon die toegang heeft tot de     
gegevens, buiten de zorgverlener: 
 
 

 
- Daar ik een eenmanspraktijk heb zonder 

waarneming ben ik de enige die inzage heeft en 
verwerking van de persoonsgegevens uitvoer. 

 

 
Verwerking van persoonsgegevens 
door derden: 
 

 
- Niet van toepassing 

 

 
Controle op Verplichting (DPIA: 
Data Privacy Impact Assessment) 
 

 
- Geen verplichting aanwezig  

 

 
Mijn privacy verklaring en 
privacybeleid zijn vindbaar op 
 

 
     -    Mijn website 
     -    Behandelovereenkomst 

 

 
Beveiligingsmaatregelen m.b.t. 
website 

     -    HTTPS/groen slotje 
     -    Whitelist van landen met toegang tot website  
          en/of e-mail  
     -    Online afsprakensysteem beveiligd 
     -    Mijn website bevat een disclaimer  

 

 
Ik beschik over informatie en 
meldingsstructuur t.b.v.: 
 

 
     -    Datalekken 
     -    Klachtenprocedure conform Wkkgz 
     -    Veilig Incidenten Melden VIM 
     -    Meldcode Huiselijk geweld en  
          Kindermishandeling 
     -    Meldplicht IGZ 

 

 
Verwerking persoonsgegevens 
door externe partijen 
 
 

 
- Verwerkersovereenkomst is er alleen met 

incassobureau Bill (Marconilaan-Noord, postbus 
399, 4600 AJ  Bergen op Zoom) 

 

 


