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PRIVACYVERKLARING 
2020 

 
ErgoWelzijn is de zogeheten verwerkingsverantwoordelijke in de zin van artikel 24 van de Algemene 
Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit houdt in dat ErgoWelzijn beslist welke persoonsgegevens 
worden verwerkt, met welk doel dat gebeurt en op welke manier. 
 
ErgoWelzijn is er verantwoordelijk voor dat uw persoonsgegevens in overeenstemming met de Wet 
Bescherming Persoonsgegevens en op behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt. 
 
Persoonsgegevens 
ErgoWelzijn moet het gebruik van uw persoonsgegevens kunnen baseren op een van de grondslagen uit artikel 
6 van de AVG (rechtmatigheid van de verwerking). De verwerking is alleen rechtmatig indien de cliënt 
toestemming heeft gegeven voor de verwerking van zijn persoonsgegevens voor een of meer specifieke 
doeleinden (artikel 6 sub 1a). De cliënt geeft toestemming om de persoonsgegevens in het elektronisch 
patiëntendossier (EPD) van ErgoWelzijn te verwerken met het doel een optimale behandelresultaat op het 
ergotherapeutische vraagstuk te verkrijgen. ErgoWelzijn heeft met de cliënt een geneeskundige behandel-
overeenkomst en is daarom verplicht een dossier aan te leggen. ErgoWelzijn werkt hiervoor met het 
programma WinMens van Fairware. De gegevens worden niet buiten de EU verspreid, enkel in Nederland.  
 
ErgoWelzijn verwerkt persoonsgegevens in de zin van artikel 5 van de AVG (beginselen inzake verwerking van 
persoonsgegevens). Persoonsgegevens zijn alle gegevens die informatie kunnen verschaffen over een 
identificeerbare natuurlijke persoon. ErgoWelzijn gebruikt uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres 
om contact met u te kunnen opnemen als we een vraag hebben over uw aanmelding. BSN en ID-nummer zijn 
nodig om u te kunnen identificeren en samen met uw polisnummer van de zorgverzekeraar de behandelingen 
te kunnen declareren. Ook bijzondere persoonsgegevens, in dit geval medische gegevens, worden verwerkt in 
het EPD.  
 
De persoonsgegevens worden verkregen vanuit VECOZO (hét digitale communicatiepunt in de zorg) na het 
doen van een Controle Op Verzekeringsrecht (COV) en/of via de verwijzer. Aanvullende gegevens worden 
verzameld tijdens de intake met de cliënt.  
 
Bewaartermijn persoonsgegevens 
Als u een contactformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons 
toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de 
volledige beantwoording en afhandeling daarvan. Zo nodig wordt de inhoud van uw e-mail in uw persoonlijk 
elektronisch patiëntendossier opgeslagen.  
 
Uw persoonlijke gegevens worden voor een periode van 15 jaar bewaard. Vervallen papieren documenten 
worden op de juiste manier vernietigd.  
 
Beveiliging persoonsgegevens 
Artikel 5 sub 1f van de AVG verplicht ErgoWelzijn om passende technische en organisatorische maatregelen te 
nemen om het verlies van persoonsgegevens of onrechtmatige verwerking tegen te gaan. Zo zorgt ErgoWelzijn 
ervoor dat uw (persoons)gegevens zo nodig tijdens elektronische verzending zijn versleuteld en vindt de 
verzending van (persoons)gegevens via een beveiligde verbinding plaats. Voor verzending van 
persoonsgegevens via e-mail gebruikt ErgoWelzijn het programma WinMens van Fairware die aan deze 
voorwaarden voldoet.  
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Uw patiëntendossier is opgeslagen in het programma WinMens van Fairware welke staat geïnstalleerd op de 
laptop van ErgoWelzijn. Op de laptop kan alleen worden ingelogd met gebruik van een wachtwoord. WinMens 
is alleen te gebruiken met een wachtwoord. Enkel Iris Stam van ErgoWelzijn is op de hoogte van de 
inloggegevens. Op de Laptop staat een up to date betaalde virusscan. Wanneer de laptop tijdelijk onbeheerd 
wordt achtergelaten dan zal het scherm vergrendeld worden met een wachtwoord (clear screen-beleid) of de 
laptop staat uit. Er wordt gebruikt gemaakt van een beveiligde wifi verbinding. Van zowel de bedrijfsgegevens 
als de persoonsgegevens wordt regelmatig een back-up gemaakt, welke op een versleutelde externe harde 
schijf op een andere plek dan de laptop veilig wordt bewaard.  
 
Wanneer er niemand aanwezig is op het praktijkadres is deze ruimte afgesloten met een sleutel. Persoonlijke 
gegevens die daar bewaard worden, zijn weggeborgen in een kast met slot. Ook bij het tijdelijk verlaten van de 
ruimte zal deze ruimte op slot worden gedaan.  
 
Wij werken met een clear desk beleid. Gevoelige bedrijfsinformatie en persoonsgegevens liggen niet op het 
bureau maar zijn veilig opgeborgen.  
 
Google Analytics 
Wij maken gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de Website gebruiken en hoe 
effectief onze Adwords-advertenties bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. De aldus verkregen informatie 
wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen 
op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie, alsook het 
specifieke privacybeleid van Google Analytics. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze 
website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan ons te kunnen verstrekken en om haar 
adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze 
informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden 
de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan 
de verkregen informatie te gebruiken voor andere diensten van Google. 
 
Incident 
Natuurlijk hopen wij dat er geen incidenten zich voordoen tijdens de behandeling. Echter kan het wel 
gebeuren. Een incident is bijv. een valpartij of flauwvallen. ErgoWelzijn is dan genoodzaakt om een VIM (Veilig 
Incidenten Melden) te doen, waarbij er een aantal formulieren worden ingevuld met informatie over het 
incident en worden opgestuurd naar de Analysegroep. De gegevens in een VIM-systeem, bijvoorbeeld naar de 
diepere oorzaken van een (bijna) incident, zijn niet openbaar. Deze mogen niet opgevraagd worden door de 
IGZ of gebruikte in civiele, strafrechtelijke of tuchtrechtelijke procedures. Slechts in zeer uitzonderlijke gevallen 
mag het OM gegevens opvragen. 
 
Uw privacyrechten 
U als cliënt heeft: 

- Het recht op dataportabiliteit. Het recht om persoonsgegevens over te dragen. Op uw verzoek zullen 
wij uw persoonsgegevens overdragen aan een door u gekozen andere organisatie. 

- Het recht op vergetelheid. Het recht om ‘vergeten’ te worden.  
- Recht op inzage. Dat is het recht van mensen om de persoonsgegevens die u van hen verwerkt in te 

zien.  
- Recht op rectificatie en aanvulling. Het recht om de persoonsgegevens die u verwerkt te wijzigen.  
- Het recht op beperking van de verwerking. Het recht om minder gegevens te laten verwerken.  
- Het recht met betrekking tot geautomatiseerde besluitvorming en profilering. Oftewel: het recht op 

een menselijke blik bij besluiten.  
- Het recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking. 
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Als u wilt weten welke persoonsgegevens van u ErgoWelzijn verwerkt, kunt u een inzageverzoek per e-mail of 
schriftelijk doen. ErgoWelzijn behandelt uw verzoek binnen 4 weken. 
 
Uw verzoek kunt u sturen aan: 
 
ErgoWelzijn 
T.a.v. Iris Stam 
Lijsterbeslaan 23 
1943 GL Beverwijk 
iris@ergowelzijn.nl  
 
Geheimhoudingsplicht 
ErgoWelzijn heeft een geheimhoudingsplicht over uw persoonsgegevens.  
 
Datalekken 
Wij doen er alles aan om datalekken te voorkomen. Wanneer er toch een datalek is opgetreden van 
persoonsgegevens dan zal er binnen 72 uur melding worden gemaakt bij de Autoriteit Persoonsgegevens en 
wordt de betrokkene geïnformeerd.  
 
Klachtenprocedure 
Heeft u een klacht over het gebruik van uw persoonsgegevens? Bijvoorbeeld omdat u vindt dat ErgoWelzijn 
niet zorgvuldig omgaat met uw persoonsgegevens? Of omdat u inzage of correctie heeft gevraagd van uw 
persoonsgegevens, maar u niet tevreden bent met de reactie? Ga dan altijd eerst naar de paramedicus zelf. 
Komt u er samen met de paramedicus niet uit, dan kunt u naar de rechter gaan. Hoe u dit doet leest u op de 
website van de Autoriteit Persoonsgegevens of klik hier.  
 
Aanpassen privacyverklaring 
Wij behouden ons het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen wij op deze website 
publiceren. 
 


