
Mogelijk ontvangt Podologie Praktijk Roelofs uw persoonsgegevens van een andere zorgverlener, 
bijvoorbeeld  in verband met een doorverwijzing, second opinion e.d.. We gaan ervan uit dat u hier bij 
de andere zorgverlener toestemming voor gegeven heeft, registreren deze persoonsgegevens, en 
nodigen u uit voor een afspraak. Mocht in contact met u blijken dat u geen toestemming heeft 
gegeven voor overdracht van uw persoonsgegevens en u geen zorg of diensten van Podologie 
Praktijk Roelofs afneemt, zullen we de registratie van uw persoonsgegevens ongedaan maken.  
 
Uw persoonsgegevens worden niet gedeeld met landen buiten de EU, noch aan internationale 
organisaties  
 

Bewaartermijn 
 Podologie Praktijk Roelofs bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de 
doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld of zo lang als de wet bepaalt.  
Op grond van de Wet op de geneeskundige behandelovereenkomst zijn wij als zorgverleners verplicht 
uw medisch dossier tot 15 jaar na beëindiging van de behandeling te bewaren.  
Wanneer het niet komt tot een behandelovereenkomst en het niet gaat om medische 
persoonsgegevens, bewaart Podologie Praktijk Roelofs uw gegevens niet langer dan één jaar. 
 
Privacyrechten 
Als u een vraag heeft over inzage, correctie, actualiseren, aanpassen, verwijderen of overdragen van 
uw persoonsgegevens of u wilt uw toestemming intrekken, dan kunt u uw aanvraagformulier (link naar 
dit formulier vindt u op de website) sturen naar info@podologiepraktijkroelofs.nl. U kunt gevraagd 
worden u te legitimeren om te verifiëren dat de informatie aan de juiste persoon wordt verstrekt.  
Podologie Praktijk Roelofs reageert binnen 4 weken schriftelijk of per e-mail op uw aanvraag.  

Als u vragen heeft over uw privacy of het niet eens bent met de wijze waarop Podologie Praktijk 
Roelofs  uw persoonsgegevens verwerken, kunt u een e-mail sturen naar 
info@podologiepraktijkroelofs.nl 

Podologie Praktijk Roelofs brengt u op de hoogte als er onverhoopt iets mis is met uw 
persoonsgegevens. 

De Nederlandse autoriteit die toezicht houdt op handhaving van de privacy wetgeving is de Autoriteit 
Persoonsgegevens. 

 
Wijzigingen  

Podologie Praktijk Roelofs   behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in haar 
privacyverklaring. Check daarom regelmatig de privacyverklaring voor het meest actuele privacybeleid 
van Podologie Praktijk Roelofs 
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