Privacybeleid
Wij hechten in onze tandprothetische praktijk veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens
en willen u daarom informeren op welke wijze wij uw privacy kunnen waarborgen.
Persoonsgegevens die verwerkt worden
Wanneer u rechtstreeks of via het invullen van een contactformulier op onze website gebruik maakt van
onze diensten, kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u verwerken:
•
•
•
•
•
•

uw voor- en achternaam
uw adresgegevens
uw telefoonnummer
uw e-mailadres
uw IP-adres
uw geboortedatum

Wij verwerken deze persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daarom
verzoekt, en om u schriftelijk te kunnen benaderen indien u door ons niet telefonisch bereikbaar bent.
Verder gebruiken wij uw persoonsgegevens in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten
opdrachtovereenkomst, doorgaans bestaande uit dienstverlening aangaande het vervaardigen en onderhoud
van uw gebitsprothese, het versturen van facturen en herinneringen aan afspraken.
Communicatie
Wanneer u e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat wij die berichten bewaren.
Soms vragen wij u naar persoonlijke gegevens die van belang zijn voor de betreffende situatie of dienst.
Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden
door ons beveiligd opgeslagen. Meer informatie aangaande onze manier van beveiligen van uw
persoonlijke gegevens kunt u van ons verkrijgen via info@tppsteenwijk.nl
Delen met anderen
De gegevens die u ons verstrekt delen wij uitsluitend met derden indien dit noodzakelijk is voor de
uitvoering van uw behandelplan of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Zo kunnen wij
bijvoorbeeld gebruik maken van een derde partij voor het aanbrengen van implantaten, het aanvragen
van een vergoeding bij uw verzekeringsmaatschappij of voor het overleg met een medisch specialist.
Uw persoonlijke gegevens worden niet langer bewaard binnen onze praktijk dan strikt noodzakelijk is,
dan wel op grond van de wet is vereist.
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt hiervoor
naar ons een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen via info@tppsteenwijk.nl

