Privacy beleid
In deze privacyverklaring kun je lezen hoe wij in praktijk Livinlight jouw recht op privacy
respecteren en beschermen.
Praktijk Livinlight hecht groot belang aan de privacy van cliënten. In deze praktijk kunnen
diverse persoonsgegevens van jou verwerkt worden. Dit is noodzakelijk om je goed te
kunnen behandelen en nodig voor het financieel afhandelen van de behandeling. Daarnaast
kan verwerking noodzakelijk zijn voor overleg met collega’s ten bate van de behandeling.
Door het gebruiken van de website en de dienstverlening in mijn praktijk laat je bepaalde
gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Ik bewaar en gebruik uitsluitend
de persoonsgegevens die rechtstreeks door jouw worden opgegeven of waarvan bij opgave
duidelijk is dat ze aan praktijk Livinlight worden verstrekt om te verwerken.
Gebruik van persoonsgegevens
Praktijk Livinlight verwerkt jouw persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze
diensten en/of omdat je deze zelf aan ons verstrekt. Deze gegevens worden verzameld om je
vragen voorafgaand aan en omtrent onze dienstverlening te kunnen beantwoorden.
Wij kunnen van jou de volgende gegevens verzamelen:
• NAW gegevens;
• Geslacht;
• E-mailadres;
• Telefoonnummer;
• Gegevens betreffende uw gezondheid;
• De naam van uw zorgverzekeraar;
• De naam van uw andere zorgverleners;
• Tijdstip van uw afspraak;
• Betalingsgegevens.
Verstrekking aan derden
Je gegevens worden uitdrukkelijk niet aan derden verstrekt, anders dan derden die direct
betrokken zijn bij de uitvoering van de overeenkomst tussen jou en Praktijk Livinlight of
tenzij enige wettelijke bepaling ons hiertoe verplicht.
Beveiliging
Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot
persoonsgegevens te beperken. Ik let er nauw op dat de verzameling van persoonsgegevens
beperkt blijft tot alleen datgene wat echt nodig. Ik neem passende beveiligingsmaatregelen
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om jouw persoonsgegevens te beschermen en stel overeenkomsten op met partijen die in
opdracht persoonsgegevens verwerken.
Inzage, wijzigen en verwijderen van je gegevens
Voor vragen over het privacy beleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of
verwijdering van) je persoonsgegevens kun je te allen tijde contact met praktijk Livinlight
opnemen.
Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring of op
onze website.
Recht van inzage en correctie – Ik respecteer het recht om je persoonsgegevens in te zien, te
corrigeren of te verwijderen
Livinlight behoudt zich het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen
te verwijderen zonder daarover aan jouw mededeling te hoeven doen. Het verdient
aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de
hoogte bent.
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