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PRIVACYBELEID

De Klick is ervan overtuigd dat de bescherming van uw persoonlijke gegevens uitermate
belangrijk is. Gegevens over uw gezondheid en welzijn zijn gevoelige persoonsgegevens.
Daarom behandelen en verwerken wij deze gegevens met de grootst mogelijke
zorgvuldigheid en veiligheid. Hierbij houdt De Klick zich aan de medische
geheimhoudingsplicht en de privacywetgeving zoals beschreven in de Algemene Verordening
Gegevensbescherming (AVG) die per 25 mei 2018 van kracht is gegaan.
(www.autoriteitpersoonsgegevens.nl)
Om u van zorg te kunnen voorzien heeft De Klick persoonsgegevens van u nodig.
Persoonsgegevens zijn informatie die te herleiden is naar een persoon. Voorbeelden zijn:
naam, adres, telefoonnummer, emailadres, maar ook verzekeringsgegevens en medische
gegevens.
De persoonsgegevens die de Klick van u nodig heeft zijn:
Naam, adres, geboortedatum, telefoonnummer, emailadres, burger servicenummer,
verzekeringsgegevens, huisarts, apotheek en contactperso(o)n(en). En daarnaast relevante
medische gegevens.
Deze gegevens zijn nodig om uw dossier (EPD = Electronisch Patiënten dossier) aan te
maken en te factureren bij uw gemeente en/ of zorgverzekeraar en u van adequate zorg te
kunnen voorzien. Hiertoe zijn wij gehouden aan in de wet vastgelegde verplichtingen.
De gegevens staan vermeld in uw dossier (EPD) en zijn alleen toegankelijk voor daartoe
bevoegde medewerkers van De Klick en volgens de laatste standaarden beveiligd.
De Klick zal nooit zonder uw toestemming gegevens aan derden verstrekken of opvragen
tenzij hier vanuit wettelijke verplichtingen noodzaak toe is.

De Klick is gehouden aan de wettelijke bewaartermijnen voor uw dossier.
U kunt te allen tijde een verzoek indienen om uw gegevens in te zien, te corrigeren of te
verwijderen. Hiertoe kunt een schriftelijk verzoek indienen bij Coöperatie De Klick U.A.
t.a.v. Het bestuur
Postbus 29 7990 AA Dwingeloo
9400 AP Assen
Mocht u vragen hebben ten aanzien van de verwerking en beveiliging van uw gegevens of
een klacht horen we dit graag van u.
Mochten we er samen niet uit komen, dan hebt u op grond van de privacywetgeving het recht
om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
(www.autoriteitpersoonsgegevens.nl)

