
   

  

Privacystatement 

Praktijk Esthetiek Huidtherapie vindt de bescherming van haar patiënten en contactpersonen van 
essentieel belang. Persoonsgegevens worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid 
behandeld en beveiligd.  

In dit statement beschrijven wij welke persoonsgegevens we van u verzamelen met betrekking tot 
huidtherapeutische zorg die wij u verlenen, hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke 
rechten in dat kader aan u toekomen.  

Welke persoonsgegevens verwerken wij? 

Een persoonsgegeven is ieder gegeven, dat een natuurlijk persoon (direct of indirect) kan 
identificeren. Een persoonsgegeven kan een naam of telefoonnummer, maar bijvoorbeeld ook een 
geboortedatum of e-mailadres zijn.  

Wij verzamelen, naast uw medische gegevens, de volgende persoonsgegevens: 

- Contactgegevens (naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres); 
- Gegevens over betalingen/factuurgegevens; 
-  IP-adressen. 

Waarvoor verwerken wij uw persoonsgegevens? 

Er zijn verschillende doeleinden waarvoor Praktijk Esthetiek Huidtherapie uw persoonsgegevens 
verzamelt en verwerkt. In het kader van haar werkzaamheden verzamelt en verwerkt Praktijk 
Esthetiek Huidtherapie van u: 

- Wanneer u zich aanmeldt via de website voor een eerste consult; 
- Wanneer u gebruik maakt van de website; 
- Wanneer u een afspraak maakt, verzet of annuleert (via de website); 
- Voor het uitvoeren van een met u overeengekomen behandelplan, bestaande uit 

huidtherapeutische dienstverlening; 
- Voor het opstellen en verzenden van een factuur; 
- Voor het versturen van een nieuwsbrief.  

Hoe lang bewaren wij uw gegevens?  

Praktijk Esthetiek Huidtherapie bewaart uw (bijzondere) persoonsgegevens zolang als zij dit wettelijk 
verplicht is. Op grond van de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) zijn wij 
verplicht om uw medisch dossier 15 jaar te bewaren.  

Delen wij uw gegevens ook met anderen? 

Praktijk Esthetiek Huidtherapie verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is 
voor de uitvoering van huidtherapeutische zorg, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting (de 
Belastingdienst, de accountant). 
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Wij kunnen voorts derden inschakelen in het kader van het beheer van onze website en 
agendasysteem. Deze derden zijn verwerkers van ons en verwerken de gegevens slechts ten 
behoeve van ons en voor geen enkel ander doel.  

Wij geven uw persoonsgegevens niet door aan (rechts)personen buiten de Europese Economische 
Ruimte.  

In kaart brengen van bezoek website 

Op de website van Praktijk Esthetiek Huidtherapie worden algemene bezoekgegevens bijgehouden 
met behulp van Google Analytics, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van 
opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses 
van bezoek- en klikgedrag op de website. Praktijk Esthetiek Huidtherapie gebruikt deze informatie om 
de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en 
worden niet aan derden verstrekt. 

Praktijk Esthetiek Huidtherapie maakt gebruik van Google Analytics met de grootst mogelijke 
zorgvuldigheid. Dit houdt in dat Praktijk Esthetiek Huidtherapie de volgende stappen heeft genomen: 

- Er is met Google Analytics een verwerkersovereenkomst gesloten; 
- IP-adressen worden geanonimiseerd; 
- Het ‘gegevens delen’ binnen Google Analytics is uitgezet; 
- Er wordt geen gebruik gemaakt van andere diensten van Google in combinatie met Google 

Analytics. 

Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie: https://policies.google.com/privacy?hl=nl 

Welke rechten heeft u? 

U heeft het recht ons te verzoeken om: 
 

- inzage te geven in uw persoonsgegevens, 
- uw persoonsgegevens te laten aanvullen, corrigeren of verwijderen; 
- verzet aan te tekenen tegen de verwerkingen van uw persoonsgegevens; 
- uw persoonsgegevens te beperken; en/of 
- uw persoonsgegevens door te geven aan u of aan een derde.  

Deze rechten zijn niet absoluut. Wij zullen uw verzoek beoordelen conform de Algemene Verordening 
Gegevensbescherming. Wij zullen u zo spoedig mogelijk, maar in elk geval binnen een maand na 
ontvangst van uw verzoek, informatie verstrekken over de acties die wij hebben ondernomen naar 
aanleiding van uw verzoek. Deze termijn kunnen wij met twee maanden verlengen in verband met de 
complexiteit van uw verzoek of het aantal verzoeken dat wij krijgen. We zullen u in dat geval informeren.  

U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@esthetiekhuidtherapie.nl. 
Praktijk Esthetiek Huidtherapie zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren. 

U heeft op elk moment het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.  
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Hoe beveiligen wij uw persoonsgegevens? 

Praktijk Esthetiek Huidtherapie neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende 
maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en 
ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Praktijk Esthetiek Huidtherapie maakt vanaf 25 
mei 2018 gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te voorkomen dat uw persoonsgegevens in 
verkeerde handen vallen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er 
aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Praktijk 
Esthetiek Huidtherapie verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op met Praktijk Esthetiek 
Huidtherapie via info@esthetiekhuidtherapie.nl. 

Www.esthetiekhuidtherapie.nl is een website van Beingbrand. 

Praktijk Esthetiek Huidtherapie is als volgt te bereiken:  

Postadres: 
Praktijk Esthetiek Huidtherapie 
CWZ Polikliniek Jonkerbosch 
Burgemeester Daleslaan 27 
6532 CL Nijmegen 

Vestigingsadres: 
Praktijk Esthetiek Huidtherapie 
CWZ Polikliniek Jonkerbosch 
Burgemeester Daleslaan 27 
6532 CL Nijmegen 
Inschrijvingsnummer handelsregister KVK 56037724 
Telefoon:024-6793641 E-mailadres: info@esthetiekhuidtherapie.nl 

 


