
Privacy policy en verwerking van persoonsgegevens  
Persoonsgegevens van cliënten worden door Yonina Hogenhout, eigenaresse van Praktijksalon Medycos, verwerkt en bewaard ten 
behoeve van de volgende doelstelling(en): 

❖ Administratieve doeleinden t.b.v. de behandelingen en communicatie met de cliënt. 
❖ In sommige situaties, bij akkoord cliënt, als model voor een opleiding t.b.v. behandeling bij Medycos 

 
De grondslag voor deze persoonsgegevens is: 

❖ De overeengekomen overeenkomst t.b.v. behandeling (en model zijn een opleiding, na akkoord) bij Medycos. 
 

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Medycos de volgende persoonsgegevens van u vragen: 
 

❖ Voornaam 
❖ Tussenvoegsel; 
❖ Achternaam; 
❖ Geboortedatum 
❖ Geboorteplaats 
❖ (Zakelijk) Telefoonnummer; 
❖ (Zakelijk) E-mailadres; 
❖ Huisarts en eventuele andere betrokken disciplines 
❖ Medische relevante gegevens m.b.t behandeling 
❖ Het maken van een voetafdruk en het controleren en adviseren van schoeisel 
❖ Het maken van afspraken en noteren in agenda 

Verstrekking aan derden 
Er zullen nooit persoonsgegevens doorgegeven worden aan andere partijen waarmee er geen verwerkersovereenkomst is 
afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) zijn hierin uiteraard de nodige afsprakengemaakt  om de beveiliging van uw 
persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen worden verstrekt, tenzij 
dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens 
opvraagt. In een dergelijk geval dient Medycos medewerking te verlenen en is dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Ook 
kunnen er  persoonsgegevens gedeeld worden met derden als u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft. 

Minderjarigen 
Er worden enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 18 jaar) als daarvoor schriftelijke 
toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger. 

Bewaartermijn 
Medycos bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van 
de wet is vereist.  

Beveiliging 
Er zijn passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen 
onrechtmatige verwerking, zo zijn er bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen; 
 

❖ Alle personen die namens Medycos van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan. 
(Denk hierbij aan Boekhouding in alias en overleggen met andere disciplines zoals bijvoorbeeld een arts of 
podotherapeut, welke pas na akkoord met de cliënt gevoerd kunnen/zullen worden.) 

❖ Het hanteren van een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen; 
❖ Het gebruik maken van aliassen en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is; 
❖ Het maken van back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten; 
❖ Het testen en met regelmaat evalueren van maatregelen; 

 



Rechten omtrent uw gegevens  
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke er van u ontvangen zijn. Tevens kunt u bezwaar 
maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door Medycos of door één van de vervolgverwerkers. 
U heeft het recht om de door u verstrekte gegevensdoor Medycos te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan 
een andere partij.  Er kan u verzocht worden om u te legitimeren voordat er gehoor aan geven kan worden aan de voorgenoemde 
verzoeken.  
Bij het verwerken van uw persoonsgegevens 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, gelieve hierover direct contact met Medycos op te 
nemen. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op 
het gebied van privacybescherming. 
 

Akkoord verklaring 
Ik ga akkoord met de hierboven genoemde AVG-policy voor het verwerken en bewaren van de genoemde persoonsgegevens: 

 

Voorletter(s) en achternaam(-namen) :     Plaats en Datum :  

 

…………………………………………………………………………  Hellevoetsluis    ……… - ………. - ……………………… 

Handtekening : 

 
 


