Privacy statement Wild Oat Healing
Wild Oat Healing VOF is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals
weergegeven in dit privacy statement.
Contactgegevens:
Contactpersoon: Mw. J. Heijstek
Postbus 30070, 1303 AB Almere
Telefoon: 06 14645517
E-mail: janneke@wildoat-healing.nl
KvK: 62622668
Persoonsgegevens die wij verwerken:
Wild Oat Healing verwerkt de persoonsgegevens die je zelf aan ons hebt verstrekt wanneer je
gebruik maakt van onze diensten. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij
verwerken:
•
•
•
•
•
•
•

Voor- en achternaam
Leeftijd (tijdens intake eerste consult)
Adresgegevens
Telefoonnummer
E-mailadres
Lichamelijke klachten
De data waarop je bij ons bent geweest voor een behandeling

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:
In onze consulten kunnen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou ter sprake komen.
Soms spreken we ook met je over je lichamelijke klachten. Daarvan maken we korte aantekeningen
op papier. Deze werkaantekeningen bewaren wij in een dossiermap met jouw naam erop in een
afgesloten archiefkast op het adres: Terracottastraat 30, 1339 AX Almere.
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Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerken wij persoonsgegevens:
Wild Oat Healing verwerkt jouw persoonsgegevens omdat wij met onze behandelingen op het terrein
van de gezondheidszorg werken. Wij gebruiken jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
1. Om je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen
voeren.
2. Ten behoeve van de facturatie van de geleverde dienst.
3. Om de juiste keuze voor een behandeling te maken.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:
Wild Oat Healing bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is.
Wij hanteren een bewaartermijn van 5 jaar om je op de hoogte te houden van interessante
aanbiedingen. Mocht je een klacht indienen, dan zal door Klachtenportaal Zorg bij ons om een
standpunt worden gevraagd aangaande de klacht. Op dat moment hebben wij onze
werkaantekeningen nodig.

Delen van persoonsgegevens met derden:
Wild Oat Healing deelt jouw persoonsgegevens niet met anderen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken:
Wild Oat Healing gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen wanneer je
niet wilt dat wij je gegevens bewaren. Wij verzoeken je dit aan ons kenbaar te maken via e-mailadres: janneke@wildoat-healing.nl

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:
Wild Oat Healing neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen
om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging
tegen te gaan. NAW gegevens gebruiken we in ons facturatie systeem en onze boekhouder verwerkt
de facturen voor de belastingaangifte. Met deze verwerkers hebben wij een verwerkersovereenkomst afgesloten.
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