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Privacyverklaring 
 
Praktijk Physis Groningen hecht veel waarde aan de bescherming van uw 
persoonsgegevens. In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie 
geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te 
waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Praktijk Physis 
Groningen houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder 
de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder 
geval: 

● Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze 
zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze 
privacyverklaring; 

● Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke 
minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt; 

● Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de 
verwerking van uw persoonsgegevens; 

● Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de 
beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is; 

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

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

Als Praktijk Physis Groningen zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw 
persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze privacyverklaring, of in algemenere 
zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de 
contactgegevens onder aan dit document. 
 
Gebruik van persoonsgegevens 
 
Praktijk Physis Groningen verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze 
diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Wij bewaren en gebruiken 
uitsluitend persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven of waarvan bij 
opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken. 
 
Afhankelijk van de dienst die u gebruikt, kunnen wij de volgende gegevens verzamelen: 

● Bedrijfsnaam (indien van toepassing) 
● Voor- en achternaam 
● Adresgegevens 
● Geslacht 
● E-mailadres 
● Telefoonnummer 
● Geboortedatum 
● Gegevens betreffende uw gezondheid, diagnoses, andere bezochte instanties en 

aangeleverde gegevens naar aanleiding van het intakeformulier 
● Bankrekeningnummer (indien van toepassing) 
● IP-adres 
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● Gegevens over uw activiteiten op onze website 
 

Deze gegevens worden gebruikt voor de volgende doelen: 
● Het afhandelen van uw betaling 
● Het versturen van tips en nieuws 
● Het kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te 

kunnen voeren 
● Het informeren over wijzigingen van onze diensten en producten 
● De mogelijkheid bieden een account aan te maken 
● Voor het uitvoeren van een overeenkomst 
● Het verbeteren van de website en afstemmen van de diensten en producten op uw 

voorkeuren 
● Het uitvoeren van overige, door u gevraagde, diensten 
● Als we hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze 

belastingaangifte 
 
Verstrekking aan derden  
 
De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derden verstrekken indien dit noodzakelijk 
is voor uitvoering van de hierboven beschreven doelen. 
 
Zo maken wij gebruik van een derde partij voor: 

● Het verzorgen van de website en e-mail 
● Mailingsysteem (autorespond) 
● Social media advertentie funnel 
● Betaalsysteem 
● Het verzorgen van uitnodigingen tot deelname aan klanttevredenheidsonderzoek 
● Google Analytics 

 
Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen 
verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin 
uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. 
Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij 
dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met 
derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft. 
 
Beveiliging  
 
Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot 
persoonsgegevens te beperken. Wij houden statistieken bij op onze website, maar dit 
gebeurt te allen tijde geheel geanonimiseerd. Er worden geen statistieken bijgehouden op 
delen van de website waar uw gezondheidsgegevens uitgewisseld worden. 
 
 
Bewaartermijn  
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Praktijk Physis Groningen bewaart uw gegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de 
doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld dan wel op grond van de wet 
is vereist. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen: 
 
Persoonlijke gegevens tot maximaal 2 jaar na het beëindigen van een traject. Indien u dit niet 
op prijs stelt, kunt u dit aangeven en kunnen uw gegevens direct na het beëindigen van het 
traject of overeenkomst worden verwijderd. 
 
Voor wat betreft online diensten; tot uitschrijving via e-mail. 
 
Praktijk Physis Groningen hecht veel waarde aan de bescherming van uw 
persoonsgegevens en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde 
toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Mocht u 
toch van mening zijn dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of dat er aanwijzingen zijn van 
misbruik, neem dan contact op via info@praktijkphysisgroningen.nl  
 
Websites van derden  
 
Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van 
links met deze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een 
betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de 
privacyverklaring van deze websites van derden te lezen alvorens van deze websites gebruik 
te maken. 
 
Cookies  
 
Praktijk Physis Groningen gebruikt technische en functionele cookies en analytische cookies 
die geen inbreuk maken op uw privacy. 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 en uw 
gebruikerservaring optimaliseren en analyseren. U kunt u 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 instellingen van uw browser verwijderen. 
 
Wijzigingen in deze privacyverklaring  
 
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Het 
verdient aanbeveling om deze verklaring regelmatig te raadplegen, zodat u van deze 
wijzigingen op de hoogte bent. 
 
 
Rechten omtrent uw gegevens  
 
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van u 
ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw 
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persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. 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 kunnen geven aan voornoemde verzoeken. Mogen wij u 
persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan 
heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken. 
 
Klachten  
 
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u 
hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden 
wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit 
Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van 
privacybescherming. Dat kan via de volgende link: 
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-
persoonsgegevens/informatie-en-meldpunt-privacy  
 
Vragen  
 
Als u naar aanleiding van onze privacyverklaring nog vragen of opmerkingen heeft neem dan 
contact met ons op! 
 
Contactgegevens  
 
Praktijk Physis Groningen 
Renger van Dijk 
Heveapad 181 
9601 KW Hoogezand 
Telefoon: 06 - 25 06 88 69 
KvK nummer: 76611450 
 
info@praktijkphysisgroningen.nl 
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