
Privacy Verklaring 

Direct Ergotherapie hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy 
verklaring informeren we u over hoe er wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. Direct Ergotherapie 
doet er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaat daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. 
Direct ergotherapie houdt zich aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich 
mee dat Direct Ergotherapie in ieder geval:  

- Uw persoonsgegevens verwerkt in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, 
deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy verklaring;  

- Zorgt dat de verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens die minimaal 
nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt; 

- Vraagt om uw uitdrukkelijke toestemming als deze nodig is voor de verwerking van uw 
persoonsgegevens;  

- Passende technische en organisatorische maatregelen heeft genomen, zodat de beveiliging van 
uw persoonsgegevens gewaarborgd is;  

- Geen persoonsgegevens doorgeeft aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de 
doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;  

- Op de hoogte is van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop wijst en deze 
respecteert. Direct Ergotherapie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw 
persoonsgegevens. 

VERANTWOORDELIJKHEID 

Hoofdverantwoordelijke voor de registratie van persoonsgegevens is Lizanne van Paassen. Deze is 
verantwoordelijk voor het goed omgaan met de persoonsgegevens en registreren van aanvullende 
informatie in het dossier van de cliënten.  

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT 

Direct Ergotherapie kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten 
van Direct Ergotherapie en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website 
aan Direct Ergotherapie heeft verstrekt. 
Direct Ergotherapie kan de volgende persoonsgegevens verwerken: 
– Uw voor- en achternaam 
– Uw adresgegevens 
– Uw telefoonnummer 
– Uw e-mailadres 
– Uw BSN nummer 
– Uw gegevens over uw gezondheid 
– Uw huisarts en telefoonnummer 

WAAROM GEGEVENS NODIG HEEFT 

Direct Ergotherapie verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen 
als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen. 
Daarnaast kan uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een dienst. 

GEGEVENS BEWAREN 

Direct Ergotherapie houdt zich aan de bewaarplicht: Het dossier moet 15 jaar worden bewaard, te 
rekenen vanaf het tijdstip waarop de gegevens zijn vervaardigd, of zoveel langer als ‘de hulp van een 
goede zorgverlener’ (Staatsblad 1994, 837-838: artikel 7: 454) met zich meebrengt.  



DELEN MET ANDEREN 

Direct Ergotherapie verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden (zoals uw huisarts). Dit zal altijd 
vermeld worden voordat dit er persoonsgegevens uitgewisseld worden. 

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek 
tot inzage, correctie of verwijdering indienen bij Lizanne van Paassen.  

BEVEILIGEN 

Direct Ergotherapie 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 maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw 
persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.  

VRAGEN 

Als u naar aanleiding van onze Privacy verklaring nog vragen of opmerkingen hebt, neem dan contact met 
ons op.  

 

Contactgegevens Direct Ergotherapie 

Nassaulaan 2a 

2628GH Delft 

015 200 21 50 

info@directergotherapie.nl  
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