
Privacy Reglement 
Fysiotherapie Intercure 

 

Wij gaan zorgvuldig om met uw persoonsgegevens.  
Fysiotherapie Intercure hecht veel belang aan uw privacy en daarom gaan we zorgvuldig 
om met uw persoonsgegevens. Hiervoor nemen we zichtbare en onzichtbare maatregelen. 
Wij volgen hierbij natuurlijk de regels van de Algemene Verordening Gegevensbescherming 
(AGV). Het privacy statement kunt u vinden in de vitrine die zich in de wachtkamer bevindt.  

Uw persoonsgegevens zijn onmisbaar. 
Zonder uw gegevens kunnen we u niet helpen als klant. Daarom verzamelen, gebruiken en 
bewaren we uw persoonsgegevens. Onder deze persoonsgegevens vallen algemene 
gegevens zoals uw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en geboortedatum. Ook 
hebben we uw Burgerservicenummer (BSN) nodig. 

Zo zorgen we voor uw persoonsgegevens:  
 
We gebruiken uw gegevens alleen voor de juiste doeleinden. Het belangrijkste doel 
waarvoor we uw gegevens gebruiken, is het uitvoeren van een overeenkomst. Als u bij ons 
langs komt voor een afspraak, is er sprake van een overeenkomst en hebben we uw 
gegevens nodig. De wet spreekt dan van gegevensverwerking die nodig is voor het 
voorbereiden of uitvoeren van een overeenkomst. Met uw gegevens sturen we bijvoorbeeld 
de factuur van de behandeling naar de juiste verzekeringsmaatschappij. Het komt erop 
neer dat we u niet kunnen helpen als klant als we geen gegevens van u hebben of mogen 
bewaren. 

Uw gegevens delen we nooit zomaar met anderen. Wij verkopen uw persoonsgegevens 
nooit aan andere partijen. Wij delen uw gegevens alleen met anderen instanties wanneer we 
dit wettelijk verplicht zijn of als u daar toestemming voor heeft gegeven. 

U kunt uw persoonsgegevens controleren, aanpassen en overdragen. Als het om uw 
persoonsgegevens gaat, heeft u natuurlijk een aantal rechten. Zo kunnen wij altijd uw 
gegevens aanpassen op uw verzoek en kunt u opvragen welke persoonsgegevens we van u 
hebben geregistreerd en waarvoor we deze gebruiken. 
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