Uw privacy in het kort

Hier ziet u in het kort de wijze waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan. Voor de
uitgebreide beschrijving kunt u terecht op onze website. Hier bevind zich ons privacyverklaring.
Op onze website vindt u altijd het meest actuele reglement.

Welke soorten persoonsgegevens
verwerken wij?
-

Contactgegevens
Identificatiegegevens
Gegevens over dienstverband
Financiële gegevens
Leeftijd, geslacht en burgerlijke staat
Samenwerkende zorgverleners
Gezondheids- en behandelgegevens

Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens?
- Uitvoerin zorgovereenkomst
- Voldoen wettelijke verplichting
- Relatiebeheer
- Marketingactiviteiten
- Identiteitsonderzoek ter voorkoming
van fraude

Wanneer mogen wij uw persoonsgegevens
verwerken?
- Als dit noodzakelijk is voor uit voering van onze
overeenkomst met u.
- Als dit toegestaan is in kader van onze
bedrijfsactiviteiten. Hier nemen wij uiteraard uw
belang in acht.
- Als dit noodzakelijk is om te voldoen aan
wettelijke verplichtingen die op ons rusten.
- Als u uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven
voor specifiek benoemde doeleinde

Hoelang bewaren wij persoonsgegevens?
- Tijdens de wettelijke bewaartermijnen die voor
ons gelden.
- Zolang we deze nodig hebben, in ieder geval
tijdens de looptijd van onze relatie of
overeenkomst. We houden ons aan de maximale
wettelijke bewaartermijn.

Wat zijn uw rechten voor verwerking van uw
gegevens?
- Informatie of wij gegevens van u
verwerken
- Aanpassing van gegevens
- Inzage in uw gegevens
- Beperking van gegevens
- Bezwaar tegen gebruik gegevens
- Wissen van gegevens
- Overdracht van gegevens
Let op:
het kan voorkomen dat wij niet in alle gevallen
kunnen voldoen aan uw verzoek. Als dit het
geval is, laten wij u dit met opgave van reden
weten.

Hoe beveiligen wij persoonsgegevens?
We zorgen voor passende technische en
organisatorische beveiligings
maat regelen. Er is een meldplicht datalekken. Incidenten registreren en
melden we als dat nodig is. Bij het delen van
gevoelige persoons- of bedrijfsinformatie
gebruiken maken wij gebruik van beveiligde
kanalen.

Heeft u een klacht?
Neem contact met ons op via:
e.timperley@vital10.nl.
U kunt ook direct een klacht indienen via:
www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.
Heeft u vragen?
Neem gerust contact op met onze Functionaris
voor de Gegevensbescherming Erica Timperley:
06-38133664 of e.timperley@vital10.nl
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