
Privacyverklaring Fysiotherapiepraktijk Mentink 
 
Fysiotherapiepraktijk Mentink hecht veel waarde aan de bescherming van uw 
persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan 
daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Fysiotherapiepraktijk Mentink 
conformeert zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder 
de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Wet geneeskundige 
behandelingsovereenkomst (WGBO). 
 
Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval: 

x Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor 
deze zijn verstrekt (deze doelen en type persoonsgegevens zijn verderop in 
deze Privacyverklaring beschreven) 

x Verwerking van uw persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens welke 
minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt 

x U vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor 
de verwerking van uw persoonsgegevens 

x Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen om 
de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen 

x Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is 
voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt 

x Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop 
willen wijzen en deze respecteren 

 
Als Fysiotherapiepraktijk Mentink zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw 
persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van deze Privacyverklaring vragen 
heeft of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder 
aan dit document. 
 

Verwerking van uw persoonsgegevens 

Persoonsgegevens van patiënten worden verwerkt door Fysiotherapiepraktijk 
Mentink ten behoeve van de volgende doelstelling(en): 

x Fysiotherapeutische zorgverlening 
x Financiële afhandeling van de zorgverlening 
x Communicatie tussen zorgverleners 
x Vastleggen van rapportages (geanonimiseerd) 
x Ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek en voorlichting 

(geanonimiseerd) 
 
De gegevens die u aan ons verstrekt kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien 
dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. 
Met deze partijen maken wij uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw 
persoonsgegevens te waarborgen. 
 
Het delen van uw gegevens met andere partijen is alleen mogelijk met uw schriftelijke 
toestemming. 



Voor de genoemde doelstellingen kan Fysiotherapiepraktijk Mentink de volgende 
persoonsgegevens van u vragen: 

x NAW-gegevens 
x Geboortedatum 
x Geslacht 
x BSN 
x Identiteitsbewijs 
x Telefoonnummer en e-mailadres 
x Verzekeringsgegevens 
x Gezondheidsgegevens 
x Medicijngebruik 
x Sportbeoefening 
x Beroep 
x Naam verwijzer (huisarts, specialist) 

 
Fysiotherapiepraktijk Mentink verzamelt niet meer gegevens dan noodzakelijk om u 
van goede zorg te voorzien. 
 
Uw persoonsgegevens worden door Fysiotherapiepraktijk Mentink opgeslagen voor 
de periode van 15 jaar. 
Gegevens m.b.t. de financiële afhandeling van de zorgverlening (financiële 
administratie) worden 7 jaar bewaard. 
 
Beveiliging van uw persoonsgegevens 

Voor de bescherming van uw persoonsgegevens draagt Fysiotherapiepraktijk 
Mentink zorg voor passende technische en organisatorische maatregelen om 
onrechtmatige verwerking tegen te gaan.  
De therapeuten en administratief medewerkers hebben middels een persoonlijk  
account toegang tot uw gegevens hebben en zijn gehouden aan geheimhouding. 
Op het systeem wordt een wachtwoordbeleid gehanteerd. 
Er wordt periodiek zorg gedragen voor een back-up van de gegevens.  
 
Rechten van de betrokkenen 

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke 
wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van 
uw persoonsgegevens.  
Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten 
overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. 
Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor geven aan voornoemde 
verzoeken. 
Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven 
toestemming, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken. 
 
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan 
vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. U heeft ook altijd het recht 



een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, de toezichthoudende 
autoriteit op het gebied van privacybescherming. 
 
Mocht u naar aanleiding van deze privacyverklaring nog vragen hebben, neem dan 
a.u.b. contact met ons op. 
 
Fysiotherapiepraktijk Mentink 
Contactpersoon: Marijn Mentink 
Westerkade 24 A 
3116GK Schiedam 
T 010-4732700 
fysiotherapiementink@live.nl 


