
Bij Tandartspraktijk Kruijssen hechten wij groot belang aan de privacy van de gebruikers van de 

website. Om uw privacy zo goed mogelijk te waarborgen, hanteren wij een aantal kernwaarden 

• Informeren - Wij willen u zo goed mogelijk informeren hoe en waarom wij 

persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring.  

• Verzameling beperken - Wij letten er nauw op dat onze verzameling van 

persoonsgegevens beperkt blijft tot alleen datgene wat echt nodig is voor de goede 

werking van de website en de door u gevraagde diensten.  

• Geen marketing op basis van persoonsgegevens - Wij geven persoonsgegevens niet 

uit handen voor marketingdoeleinden en sturen alleen na uw uitdrukkelijke 

toestemming commerciële mailings.  

• Beveiligen - Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om uw persoonsgegevens 

te beschermen en eisen dat ook van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens 

verwerken.  

• Recht van inzage en correctie - Wij respecteren uw recht om uw persoonsgegevens in te 

zien, te corrigeren of te verwijderen.  

In deze privacyverklaring kunt u lezen hoe wij deze kernwaarden in de praktijk brengen en uw recht 

op privacy respecteren en beschermen. 

Gebruik van persoonsgegevens 

Door het gebruiken van de website en de daarop beschikbare diensten laat u bepaalde gegevens bij 

ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de 

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: 

• NAW gegevens;  

• Geslacht;  

• E-mailadres;  

• Telefoonnummer; 

• Gegevens betreffende uw gezondheid;  

• De naam van uw zorgverzekeraar;  

• De naam van uw andere zorgverleners;  

• Tijdstip van uw afspraak;  

• Betalingsgegevens;  

• IP-adres  

 

Grondslag voor gegevensverwerking 

 

Wij mogen alleen rechtmatig persoonsgegevens van u verwerken als wij dat doen op basis van een 

juridische grondslag. Wij verwerken uw persoonsgegevens omdat dit noodzakelijk is voor het 

uitvoeren van de overeenkomst tussen u en ons, zoals neergelegd in artikel 6 lid 1 sub b van de 

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens 

verwerken voor een ander gerechtvaardigd belang, zoals het informeren van onze patiënten over 

actualiteiten of wijzigingen in onze dienstverlening. Deze grondslag is neergelegd in artikel 6 lid 1 

sub f van de AVG. 

 

Doeleinden gegevensverwerking 

De persoonsgegevens die door ons worden verzameld, worden gebruikt voor de volgende 



doeleinden: 

• Het aanmaken een behandeldossier;  

• Het bijhouden van uw medisch dossier;  

• Het inplannen van een afspraak;  

• Het bijhouden van door u aangegeven voorkeuren;   

• Het verbeteren van onze dienstverlening;  

• Het uitvoeren van overige, door u gevraagde, diensten. 

 

Verstrekking aan derden 

Uw gegevens worden uitdrukkelijk niet aan derden verstrekt, anders dan derden die direct betrokken 

zijn bij de uitvoering van de overeenkomst tussen u en ons, of tenzij enige wettelijke bepaling ons 

hiertoe verplicht. 

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  

Wij zullen uw gegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is voor de in deze privacy- en 

cookieverklaring beschreven doeleinden, tenzij dat nodig is op grond van een wettelijke 

verplichting. Voor het bewaren van uw medische gegevens hanteren wij de wettelijke bewaartermijn 

van minimaal 15 jaar uit de Wet op de geneeskundige behandelovereenkomst. Naast de WGBO 

houden we indien nodig ook rekening met bewaartermijnen die voortvloeien uit andere wetgeving.  

 

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 te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken. 

Cookies 

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat 

met pagina's van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw 

computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar 

onze servers of die van de betreffende derde partijen teruggestuurd worden. 

In uw browser kunt u de instellingen rond het gebruik van cookies desgewenst aanpassen. Ook kunt 

u eventueel handmatig cookies verwijderen. Dit leest u na in de handleiding van uw browser. 

 

Wijzigingen in deze privacy- en cookieverklaring 

 

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Het verdient 

aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte 

bent.  



Inzage, wijzigen en verwijderen van uw gegevens 

Wanneer u persoonsgegevens aan ons heeft verstrekt, heeft u verschillende rechten die u kunt 

uitoefenen. Zo heeft u recht op inzage, rectificatie en het wissen van uw gegevens. Ook kunt u ons 

verzoeken om uw gegevens aan u of een andere partij over te dragen of om de gegevensverwerking 

te beperken. Het staat u daarnaast vrij om bezwaar te maken tegen een verwerking van uw 

gegevens. U kunt bovendien uw toestemming voor de gegevensverwerking altijd in te trekken. U 

kunt uw verzoek bij ons kenbaar maken door ons een e-mail te sturen aan 

info@tandartspraktijkkruijssen.nl of door telefonisch contact met ons op te nemen via: 035-

5311273. Wij streven ernaar om binnen 14 werkdagen op uw verzoek te reageren. 

 

Klacht indienen bij de Autoriteit persoonsgegevens 

 

Mocht u onverhoopt niet tevreden zijn over de wijze waarop wij met uw gegevens omgaan, dan 

kunt u een klacht hierover indienen bij de Autoriteit persoonsgegevens. De contactgegevens van de 

Autoriteit persoonsgegevens vindt u hier: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-

doen/privacyrechten/klacht-over-gebruik-persoonsgegevens 

 

Contact 

 
Tandarts S. Kruijssen 

Naarderstraat 31C 

1251 AZ  Laren 

E-mail: info@tandartspraktijkkruijssen.nl 

Telefoon: 035-5311272 

KvK nummer: 3215 1274 


