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E.M. Brocken – van der Werf is de zogeheten verwerkingsverantwoordelijke in de zin van artikel 24 van de
Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit houdt in dat de Ergo & Arbeid beslist welke
persoonsgegevens worden verwerkt, met welk doel dat gebeurt en op welke manier.
E.M. Brocken – van der Werf is er verantwoordelijk voor dat uw persoonsgegevens in overeenstemming met de
Wet Bescherming Persoonsgegevens en op behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt.
PERSOONSGEGEVENS
Ergo & Arbeid verwerkt gegevens die vallen onder de privacywet. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die iets
over jou als persoon zeggen. Ergo & Arbeid gebruikt uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres om
contact met u te kunnen opnemen als we een vraag hebben over uw aanmelding. Hoe wij in het algemeen met
uw persoonsgegevens omgaan kunt u lezen in ons privacyreglement.
GRONDSLAG VAN DE VER WERKING EN BEWAARTERMIJN PERSOONSGEGEVENS
E.M. Brocken - van der Werf moet het gebruik van uw persoonsgegevens kunnen baseren op een van de
grondslagen uit artikel 6 van de AVG (rechtmatigheid van de verwerking). op grond van dit artikel in de wet
mogen wij uw persoonsgegevens gebruiken om de afspraken (overeenkomsten) die we met u of met
bijvoorbeeld de verzekering na te kunnen komen.
Als u ons een e-mail stuurt, worden de gegevens die u ons mailt net zolang bewaard als nodig is om de vraag
volledig te beantwoorden.
Als u zich bij ons aanmeldt voor ergotherapeutische behandeling zullen wij uw naam, adres, geboortedatum,
BSN, soort en nummer van identiteitsbewijs, gegevens over uw zorgverzekering en de datum en tijd van
behandelingen vastleggen in ons elektronisch patiëntendossier. Deze gegevens hebben wij minimaal nodig om
de behandelingen bij de zorgverzekeraar te kunnen declareren.
Daarnaast leggen wij een ergotherapeutisch dossier aan in ons elektronisch patiëntendossier. Hierin worden
gegevens en veranderingen met betrekking tot uw gezondheid, privésituatie en werksituatie vastgelegd.
Daarnaast wordt uw telefoonnummer en mailadres opgeslagen. Deze gegevens zijn nodig om een kwalitatief
goede behandeling te kunnen bieden, voldoende service te kunnen bieden en te voldoen aan de eisen die de
beroepsgroep en zorgverzekeraars aan ons stellen. Volgens de Wet op de geneeskundige
behandelingsovereenkomst (WGBO) zijn wij genoodzaakt deze dossiers vijftien jaar te bewaren.

Voor de andere diensten die Ergo & Arbeid levert zullen slechts die gegevens worden opgeslagen die
noodzakelijk zijn voor een goede uitvoering van de dienst. Deze zullen niet langer bewaard worden dan nodig.
BEVEILIGING PERSOONSGEGEVENS
De privacywet verplicht Ergo & Arbeid om passende technische en organisatorische maatregelen te nemen om
ervoor te zorgen uw gegevens zijn beschermd en er geen misbruik van kan worden gemaakt door anderen. Zo
zorgt E.M. Brocken - van der Werf ervoor dat uw (persoons)gegevens tijdens verzending zijn versleuteld. En
vindt de verzending van (persoons)gegevens via een beveiligde verbinding plaats.
VERSTREKKING PERSOON SGEGEVENS AAN DERDEN
De kwaliteit van onze dienstverlening wordt gemeten door Qualizorg BV. Om het onderzoek goed uit te voeren
worden aan hen persoonsgegevens verstrekt. Hiervoor wordt t.z.t. expliciet uw toestemming gevraagd.
Informatie over uw behandeling wordt altijd gerapporteerd aan de verwijzer. Verdere informatieverstrekking
gebeurd alleen met uw toestemming.
UW PRIVACYRECHTEN
U heeft het recht:
o
o
o
o
o
o
o

Op informatie over wat wij met uw gegevens doen;
Op inzage in uw gegevens;
Op correctie van de gegevens als deze niet kloppen;
Op verwijdering van de gegevens en ‘het recht om vergeten te worden’;
Op beperking van de gegevensverwerking;
Aan te geven dat u niet wilt dat uw gegevens door ons worden gebruikt;
Op overdracht van uw gegevens (dataportabiliteit);

Als u wilt weten welke persoonsgegevens van u Ergo& Arbeid verwerkt, kunt u een inzageverzoek per e-mail
doen. Ergo& Arbeid behandelt uw verzoek binnen 4 weken.
Blijkt dat uw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn? Dan kunt u een aanvullend verzoek doen om uw
gegevens te laten wijzigen, aan te vullen of te verwijderen. Als u gegevens wilt laten verwijderen die voor de
behandeling wettelijk verplicht zijn, kan het zijn dat wij u niet de zorg kunnen verlenen die u wenst.
U vindt een formulier voor dit verzoek op onze website www.ergoenarbeid.nl.
Ook kunt u via de mail hierom vragen.

U kunt uw schriftelijke verzoeken sturen aan:
Ergo& Arbeid
t.a.v. E.M. Brocken - van der Werf
Bezuidenhoutseweg 187C, unit 7-8
2594 AH Den Haag
Edith.brocken@ergoenarbeid.nl
AANPASSING PRIVACYVE RKLARING
Wij houden ons het recht voor onze privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen wij op onze website
publiceren.

