
Privacyverklaring in het kader van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) 

Praktijk Traas kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van 
Praktijk Traas, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan 
Praktijk Traas verstrekt. 

Praktijk Traas kan de volgende persoonsgegevens verwerken: 

- Uw voor- en achternaam 
- Uw adresgegevens 
- Uw telefoonnummer 
- Uw e-mailadres 
- Uw bankrekeningnummer 
- Uw IP-adres 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken 
Praktijk Traas verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u: 
– Gezondheid 
– Burgerservicenummer (BSN) 

Waarom Praktijk Traas gegevens nodig heeft: 

Praktijk Traas 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 indien u 
telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. Daarnaast kan Praktijk Traas uw persoonsgegevens 
gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht. Binnen 
Praktijk Traas worden alleen persoonsgegevens verwerkt die daadwerkelijk nodig zijn voor het 
beoogde doel. Deze gegevens worden beveiligd opgeslagen in een elektronisch cliëntendossier. 
Alleen medewerkers die betrokken zijn bij de uitvoering van de begeleiding hebben direct toegang tot 
die cliëntgegevens. 

Hoelang worden uw gegevens bewaard? 

Praktijk Traas bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te 
realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij vernietigen de gegevens zodra de 
begeleiding stopt. 

Delen van uw gegevens met derden 

Praktijk Traas verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering 
van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Voor de uitwisseling 
van gegevens met andere partijen, vraagt Praktijk Traas vooraf om uw toestemming. 

In kaart brengen websitebezoek 

Op de website van Praktijk Traas 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. Praktijk Traas 
gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel 
mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt. Deze bezoekgegevens worden 
gemeten en bijgehouden met behulp van eigen servers. Geen derde partijen worden hierbij ingezet. 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

Met betrekking tot de verwerking van uw gegevens door Praktijk Traas heeft u verschillende rechten. 
In overeenstemming met de toepassing zijnde wet- en regelgeving gaat het om: 
-Recht op inzage van uw persoonsgegevens. 



-Recht tot rectificatie en aanvulling. 
-Recht om bezwaar te maken tegen verwerking. 
-Recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit houdt in dat u bij ons een verzoek kan indienen om de 
persoonsgegevens die wij van u beschikken over te dragen naar een door u genoemde organisatie. 

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of gegevensoverdraging sturen naar 
info@praktijktraas.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u 
een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ 
(machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en 
Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Praktijk Traas zal zo snel 
mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren. 

Beveiliging 

Praktijk Traas 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 Praktijk Traas 
verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Praktijk Traas of via info@praktijktraas.nl 

Contactgegevens 
Heeft u vragen over hoe Praktijk Traas omgaat met uw persoonsgegevens of wilt u gebruik maken van 
één van uw rechten? Neem dan contact op met uw begeleider, de Functionaris Gegevens- 
bescherming of via de algemene contactgegevens van Praktijk Traas. 

Algemene contactgegevens: 

Postadres:   Meidoornstraat 15 
   9861 CW Grootegast 

Vestigingsadres:  Meidoornstraat 15 
   9861 CW Grootegast 
Telefoon:  06-27380619 
E-mail:   info@praktijktraas.nl 

Functionaris Gegevensbescherming Praktijk Traas 
Telefoon:  06-17836692 
E-mail:   harry.tuin@planet.nl 

 

Klacht 

In onze klachtenregeling kunt u lezen wat u kunt doen als u niet tevreden bent of als u een klacht 

heeft over hoe er door Praktijk Traas wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. De regeling is te 

raadplegen via de website van Praktijk Traas. Daarnaast bestaat er de mogelijkheid om een klacht in 

te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens via de website www.autoriteitpersoonsgegevens.nl 
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