
 

PRIVACYVERKLARING - Algemene Verordening Gegevensbescherming 
 
 

Huidtherapie Roermond, praktijk voor Huid- en oedeemtherapie (hierna te noemen Huidtherapie Roermond) kan persoons- en 
medische gegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Huidtherapie Roermond, en/of omdat u 
deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Huidtherapie Roermond verstrekt.  
 
Waarom Huidtherapie Roermond uw gegevens nodig heeft 
Huidtherapie Roermond verwerkt uw persoons- en medische gegevens in het kader van het uitvoeren van een met u 
overeengekomen behandelplan, bestaande uit huidtherapeutische dienstverlening.  
 
Daarnaast kan Huidtherapie Roermond uw persoonsgegevens gebruiken om telefonisch contact met u op te kunnen nemen 
als u daar om vraagt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen. 
 
Voor het leveren van verzekerde zorg is het afstaan van uw persoonlijke- en medische gegevens en verwijzing of machtiging  
verplicht. In sommige gevallen kan de huidtherapeute (in samenspraak met u) uw huisarts of behandelend arts benaderen ter 
rapportage (terugkoppeling van behandeling) intercollegiaal overleg en/of casusbespreking. 
 
Persoonsgegevens die worden verwerkt  

 Huidtherapie Roermond kan de volgende persoonsgegevens verwerken:  

 Voor- en achternaam 

 Adresgegevens; adres, huisnummer, postcode en woonplaats 

 Telefoonnummer en e-mailadres 

 Geboortedatum 

 BSN 

 Nummer zorgverzekering 

 Huisarts 

 IP-adres 

 Document nr./type van paspoort, identiteitskaart of rijbewijs 

 Uw medische gegevens 

 Foto’s van huidprobleem of lichaamsdeel 

 Documenten zoals verwijzingen, hulpmiddelaanvraag of machtigingen 
 
Bewaren van gegevens 
Huidtherapie Roermond bewaart uw persoons- en medische gegevens. Het is wettelijk verplicht uw dossier 15 jaar te bewaren 
(WBGO). 
 
Delen van gegevens met anderen 
Huidtherapie Roermond verstrekt uw persoons- en medische gegevens alleen aan derden (zorgverzekering, huisarts, 
(para)medische zorgverleners) indien u hiervoor toestemming geeft. Er moet een aanleiding zijn voor verstrekking van 
gegevens, bijvoorbeeld bij uitvoering van huidtherapeutische zorg of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.  
 
Websitebezoek 
Op de website van Huidtherapie Roermond (www.huidtherapie-roermond.nl) worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, 
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 
Huidtherapie Roermond gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel 
mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt. 
 
 
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 sturen naar info@huidtherapie-roermond.nl. Huidtherapie Roermond zal zo snel mogelijk, maar binnen vier 
weken, op uw verzoek reageren. 
 
Beveiligen 
Huidtherapie Roermond neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, 
verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.  
 
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 Huidtherapie Roermond verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met C.M.E. 
Jongeneel of stuur een mail naar info@huidtherapie-roermond.nl. 
 
Contactgegevens 
Huidtherapie Roermond 
Huid- en oedeemtherapeute: C.M.E Jongeneel  
Telefoon: 06-13625538 
E-mailadres: info@huidtherapie-roermond.nl 
 
Locaties: 
Locatie Roermond 
Gershwinstraat 4 
6044VC Roermond 
 
Lidnummer Nederlandse Vereniging van Huidtherapeuten: 00884 
Lidnummer Kwaliteitsregister Paramedici: 39912127888 


