
Privacyverklaring
Wij respecteren uw privacy en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons ver-
schaft vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van persoonsgegevens gebeurt op een wijze, die 
in overeenstemming is met de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) 
stelt.

De Praktijk Voetreflextherapie van der Putten gevestigd aan Rootakkers 50 te 
Helmond is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals 
weergegeven in deze privacyverklaring.

Privacystatement
Hier vind je de privacyverklaring van Voetreflextherapie van der Putten. Hierin wordt beschreven 
hoe er met jou persoonlijke gegevens om wordt gegaan die worden verzameld door 
Voetreflextherapie van der Putten.

Doel gegevens 
De privacyverklaring kan soms gewijzigd worden door 
bijvoorbeeld wetswijzigingen. Het is daarom raadzaam de verklaring periodiek te raadplegen.
Contact opnemen 
Afspraak indienen en maken.

Uw gegevens zullen worden verzameld wanneer u contact opneemt met Voetreflextherapie van 
der Putten via de Website. In dit formulier wordt echter alleen gevraagd om de benodigde gege-
vens om een voorstel of een dienst aan te kunnen bieden, zoals uw naam, e- mailadres en e.v.t. 
telefoonnummer.

Opslag periode
Contact opnemen. Op het moment dat je contact opneemt via de website dan worden de gege-
vens die u meestuurt, zoals bijvoorbeeld uw naam, e mailadres of telefoonnummer niet opgesla-
gen.

Beveiliging
Uw persoonlijke gegevens worden alleen beheerd in systemen en software.
De persoonsgegevens die door Voetreflextherapie van der Putten of door eerder genoemde derden 
worden beheerd, zijn alleen toegankelijk via software en zijn beveiligd met een wachtwoord.

Plichten
Voetreflextherapie verwerkt persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang namelijk 
een dienst aanbieden. Uw gegevens zullen nooit worden verkocht aan derden mits u toestemming 
hiervoor heeft gegeven.
Voetreflextherapie van der Putten behoudt zich het recht de gegevens openbaren wanneer dit 
wettelijk is verreist dan wel wanneer Voetreflextherapie van der Putten gerechtvaardigd acht om te 
voldoen aan een juridisch verzoek/ proces of om de rechten, eigendom of veiligheid van de praktijk  
Voetreflextherapie van der Putten te beschermen, daarbij trachten wij altijd uw recht op privacy 
zoveel mogelijk te respecteren.



Contactgegevens:
Voetreflextherapie van der Putten
Rootakkers 50 5708 BA Helmond
Tel: 06-10114527
e-mail: Voetreflexvanderputten@hotmail.com
Website: www.voetreflexvanderputten.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken:
Voetreflextherapie van der Putten verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van 
onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
Voor- en achternaam
Telefoonnummer
Adres gegevens
Geboortedatum
Huisarts en zorgverzekeraar
E-mailadres
Overige persoonsgegevens, die u actief verstrekt door bijvoorbeeld gebruik te maken van het con-
tactformulier, in correspondentie en telefonisch
Locatiegegevens
IP-Adres
Internetbrowser en apparaat type
Gegevens over uw activiteiten op onze website

Bij minderjarige cliënten
Ook naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres beide ouders
Indien de cliënt minderjarig is en de leeftijd van twaalf, maar nog niet de leeftijd van zestien jaar 
heeft bereikt, is tevens de toestemming van de ouders die het gezag over hem/ haar uitoefenen 
of van zijn/ haar voogd verreist. De verrichting kan evenwel zonder toestemming van de ouders 
of voogd worden uitgevoerd, indien zij kennelijk nodig is teneinde ernstig nadeel voor de patiënt 
te voorkomen, alsmede indien de patiënt ook na de weigering van de toestemming, de verrichting 
weloverwogen blijft wensen. Ouder(s) van minderjarigen tot 16 jaar hebben meebeslissingsrecht 
over de behandeling. Ouders  hebben recht op informatie en inzage in het dossier, wanneer dit 
gekoppeld is aan het meebeslissingsrecht voor de behandeling. Er bestaat een uitzondering op dit 
inzagerecht, namelijk wanneer de professional van mening is dat de uitoefening van bepaalde pa-
tiënten rechten indruist tegen belang van de patiënt. Wilsbekwame patiënten van 12 jaar en ouder 
zijn zelf bevoegd om toestemming te verlenen voor doorbreking van de geheimhouding.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers 
die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen ech-
ter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te 
zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen 
verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die 
toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neemt u dan con-
tact met ons, dan verwijderen wij deze informatie.



Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Voetreflextherapie van der Putten verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene 
partij is, of om op verzoek van de betrokkene vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen 
te nemen.
U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten. 
De betrokkene heeft toestemmingen gegeven voor de verwerking van zijn persoonsgegevens voor 
een of meer specifieke doeleinden.
Verzenden van onze nieuwsbrief of via e-mail onder de aandacht brengen van ons aanbod. 
De betrokkene heeft toestemmingen gegeven voor de verwerking van zijn persoonsgegevens voor 
een of meer specifieke doeleinden.
Het afhandelen van uw betaling.
De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene 
partij is, of om op verzoek van de betrokkene vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen 
te nemen.
De verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op de verwerkings-
verantwoordelijke rust. 
Voor het maken en analyseren van bezoekersstatistieken om daarmee de website te verbeteren.
U te kunnen bellen of mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening te kunnen uitvoeren.

Beroepsgeheim
Voor de therapeut geldt op grond van de beroepscode en het wettelijk geregeld medisch beroeps-
geheim een geheimhoudingsplicht.
Voor gebruik tijdens intercollegiale toetsing ( de gebruikte gegevens zijn geanonimiseerd)
Om andere zorgverleners  te informeren, bijvoorbeeld wanneer de therapie is afgerond, of bij een 
verwijzing naar een andere behandelaar, of in geval van waarneming tijdens mijn afwezigheid. Dit 
gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.

Geautomatiseerde besluitvorming
Voetreflextherapie van der Putten neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen beslui-
ten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Voetreflextherapie van der Putten bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om 
de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende be-
waartermijnen voor de volgende( categorieën) van persoonsgegevens:
De gegevens in het cliëntdossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt ver-
eist, 20 jaar bewaard( bewaartermijn gaat in vanaf de laatste wijziging van het dossier) In het geval 
persoonsgegevens niet langer noodzakelijk zijn, zal de praktijk van Voetreflextherapie van der 
Putten de persoonsgegevens verwijderen.

Delen van persoonsgegevens met derden
Voetreflextherapie van der Putten deelt uw gegevens niet met derden en zal deze uitsluitend ver-
strekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan 
een wettelijke verplichting.  Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht is een ver-
werkersovereenkomst afgesloten om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrou-
welijkheid van uw gegevens. Dit houdt in dat zij niet op enige andere wijze gebruik zullen maken 
van uw persoonsgegevens.



Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Voetreflextherapie van der Putten gebruikt technische en functionele cookies. Een cookie is een 
klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, 
tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking 
van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en 
onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimali-
seren. 

Google Analytics
Op onze website worden tevens analytische cookies geplaatst en uitgelezen door Google Analy-
tics. Wij gebruiken deze diensten om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe onze bezoe-
kers de website gebruiken en op welke wijze onze bezoekers via de Google-zoekmachine op onze 
website terecht komen.

De praktijk van Voetreflextherapie van der Putten heeft met Google verschillende afspraken ge-
maakt om uw persoonsgegevens te beschermen, zo hebben wij:
Google Analytics privacy-vriendelijk ingesteld.
Een bewerkersovereenkomst met Google gesloten.
Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google dien-
sten.
Ervoor gezorgd dat de laatste cijfers van uw IP-adres worden geanonimiseerd.
Ervoor gezorgd dat gegevens van Google Analytics cookies beveiligd (versleuteld) verstuurd wor-
den.
Bij uw eerste bezoek aan onze website informeren wij u over deze cookies en vragen we u toe-
stemming voor het plaatsen ervan.

U kunt zich ook afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen 
cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instel-
lingen van uw browser verwijderen. Houd er wel rekening mee dat het mogelijk is dat onze website 
dan niet meer optimaal werkt.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast 
heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of 
bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door de praktijk van Voetreflex-
therapie van der Putten en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij 
ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een compu-
terbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. 

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgege-
vens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoons-
gegevens sturen naar email: www.voetreflevanderputten.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw 
identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie de volgende gegevens zwart:
Pasfoto, 
MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort) 
Paspoortnummer 
Burgerservicenummer (BSN). 



Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw 
verzoek. Wij willen u er tevens op wijzen dat indien er onverhoopt een klacht mocht zijn, u daarvoor 
terecht kunt bij de Autoriteit Persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
De praktijk van Voetreflextherapie van der Putten neemt de bescherming van uw gegevens serieus 
en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste 
openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Mocht er onverhoopt ergens een 
datalek plaatsvinden die ongunstige gevolgen heeft voor uw persoonlijke levenssfeer, dan melden 
wij dit binnen 48 uur aan de Autoriteit Persoonsgegevens en aan de betrokken personen. Als u de 
indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neemt u 
dan contact met ons op email: www.voetreflexvanderputten.nl

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Omdat we niet uitsluiten dat onze dienstverlening in de toekomst verandert, zou ook deze 
privacyverklaring op punten kunnen veranderen. Wij raden u aan om deze privacyverklaring ge-
regeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent. De datum van de laatste 
aanpassing staat bovenaan op deze pagina vermeld.

Wanneer u vragen heeft over de privacyverklaring dan kunt u contact opnemen met 
Voetreflextherapie van der Putten
Rootakkers 50
5708 BA Helmond
Tel: 0610114527
Voetreflexvanderputten@hotmail.com


