
Gegevensbeschermingsbeleid kinesiologie-boxtel 
 
Kinesiologie-boxtel verwerkt de volgende categorieën persoonsgegevens: 
 
Algemene Persoonsgegevens indien nodig, met uw toestemming. 
 
• Voor- en achternaam 
• Adresgegevens 
• Geboortedatum 
• Geslacht 
• Telefoonnummer 
• E-mailadres 
• Naam, adresgegevens, e-mailadres, telefoonnummer van beide ouders indien de cliënt jonger  
   is dan 18 jaar; 
• School, studierichting of beroep/functie; 
• Samenlevingsvorm 
• Kinderen en hun leeftijd a.d.h.v. geboortedatum; 
• Positie in de kinderrij 
• Huisarts, specialist of andere betrokken hulpverleners, instellingen; 
• Verzekeraar en relatienummer. 
   Bijzondere persoonsgegevens 
• Wereldbeeld t.a.v. spiritualiteit; 
• Gezondheid; 
• Zaken m.b.t. de seksualiteit; 
• Mogelijke strafrechtelijke gegevens zoals een melding bij Veilig Thuis, begeleiding door 
   jeugdzorg, geweldconflicten in het gezin; 
• Voeding, suppletie en medicatie. 
 
De persoonsgegevens worden verwerkt voor de volgende doeleinden: 
 
• Dossierplicht. Op grond van de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) is 
  de kinesioloog als zorgverlener verplicht een medisch dossier bij te houden. Tevens heeft de 
  kinesioloog zich te houden aan de beroepscode van de Beroepsvereniging voor Kinesiologie en 
  het Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ); 
• Het uitvoeren van de behandeling; 
• Het kunnen waarnemen door een vervangend kinesioloog; 
• Het kunnen aanleveren van gegevens die worden opgevraagd door andere hulpverleners, 

instellingen of gegevens over de cliënt te verstrekken aan anderen.  Volgens autoriteit     
persoonsgegeven. 

• Het factureren volgens wettelijke en door verzekeraars voorgeschreven criteria; 
• Het voeren van de administratie. 
• Het leggen van contact. 
 
Kinesiologie-Boxtel verwerkt gegevens op basis van de grondslag Toestemming van de betrokken 
persoon. 
 
•De gegevensverwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst. 
 
•De gegevensverwerking is noodzakelijk voor het nakomen van een wettelijke verplichting. 
 
De cliënten die diensten afnemen bij kinesiologie-boxtel hebben het recht op informatie, inzage, 
correctie, vergetelheid en dataportabiliteit. Ook hebben zij het recht om een klacht in te dienen bij 
de Autoriteit Persoonsgegevens. De cliënten kunnen een e-mail sturen naar info@kinesiologie-
boxtel.nl om een verzoek tot een van deze rechten te doen. Deze rechten en de manier waarop de 
rechten uitgeoefend kunnen worden zijn ook terug te vinden in de privacyverklaring, welke is 
gepubliceerd op de website. 
 
Kinesiologie-boxtel zorgt ervoor dat er voldaan wordt aan de beginselen van de verwerking van 
persoonsgegevens. Wij verwerken niet meer gegevens dan noodzakelijk is  
 

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/avg-nieuwe-europese-privacywetgeving/mag-u-persoonsgegevens-verwerken#wanneer-mag-u-zich-baseren-op-de-grondslag-toestemming-6331
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/avg-nieuwe-europese-privacywetgeving/mag-u-persoonsgegevens-verwerken#wanneer-mag-u-zich-baseren-op-de-grondslag-uitvoering-overeenkomst-6332
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/avg-nieuwe-europese-privacywetgeving/mag-u-persoonsgegevens-verwerken#wanneer-mag-u-zich-baseren-op-de-grondslag-wettelijke-verplichting-6333
mailto:info@kinesiologie-boxtel.nl
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• Ik werk met papieren intake. Deze worden in een afgesloten kast op mijn privéadres bewaard. 
  Onderweg naar de praktijkruimte bevindt de intake zich in de ruimte waar ik zelf op dat moment 
  ook aanwezig ben of in een afgesloten ruimte. 
 . De cliëntendossiers zijn gearchiveerd in de map Cliëntverslagen. 
  
• Communicatie vanaf de website naar het emailadres van kinesiologie-boxtel  verloopt via een 
  beveiligde verbinden (SSL certificaat). 
• Uitgaande mailverkeer van kinesiologie-boxtel verloopt via de SSL beveiligde server. 
  
Kinesiologie-boxtel hanteert de volgende bewaartermijn: 
De hoofdregel voor het bewaren van medische dossiers staat in de WGBO. 2020 20 jaar en anders 
volgens de wettelijke veranderde regels., gerekend vanaf de datum van vastlegging van ieder 
afzonderlijk gegeven. De termijn kan langer zijn indien dit noodzakelijk is met het oog op de 
behandeling (bijvoorbeeld indien iemand een chronische ziekte heeft) 
 


