Privacy verklaring
_____________________________________________________________________________________
Per Manus Natuurgeneeskundige therapie (hierna genoemd Per Manus) gevestigd te Helmond, is
verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacy verklaring.
Contactgegevens
https:/permanus.nl
Adres:Stappenhoeve 5, 5708 WC Helmond
Telefoonnummer: 06-47664194
Helène Corbijn-Boetzkes is de Functionaris Gegevensbescherming van Per Manus.
Zij is te bereiken via info@permanus.nl
Persoonsgegevens
Wij verwerken je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van de diensten van Per Manus en/of omdat je
deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Per Manus verstrekt. Per Manus kan de
volgende persoonsgegevens verwerken:
- IP-adres
- Voor- en achternaam
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Geboortedatum
- Verzekeringsnummer
- Gegevens over jouw activiteiten op onze website
- In geval van behandeling van kinderen: naam, telefoonnummer en emailadres van beide ouders
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens
- Medische gegevens
- Informatie over je (geestelijke) gezondheid
- Voortgang behandelingen
- Datum eerste contact en data van de behandelingen
Waarom Per Manus gegevens nodig heeft
Per Manus verwerkt je persoonsgegevens met de volgende doelen:
- Afhandelen van de betaling
- Telefonisch contact met je te kunnen opnemen indien dit voor de dienstverlening van Per Manus
noodzakelijk is
- Je te informeren over wijzigingen van diensten en producten van Per Manus
- Omdat Per Manus hier wettelijk toe verplicht is, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze
belastingaangifte.
Hoelang Per Manus gegevens bewaart
Per Manus bewaart je persoonsgegevens niet langer dan wettelijk verplicht. De wettelijke bewaartermijn (volgens
deWGBO) van cliënt-dossiers is 15 jaar, ingaand na afloop van de laatste behandeling. Deze termijn geldt voor
gegevens die verband houden met de gezondheid. Wij hanteren deze bewaartermijnen voor de volgende
(categorieën) van persoonsgegevens:
- NAW gegevens
- geboortedatum
- mailadres
- telefoonnummer
- polisnummer
- datums van de behandelingen
- behandelverslagen
Je gegevens worden niet bewaard indien er geen behandelovereenkomst tot stand komt.
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Delen met anderen
Per Manus verstrekt je persoonsgegevens alleen, op jouw verzoek, aan derden of om te voldoen aan een
wettelijke verplichting. Per Manus is gebonden aan een geheimhoudingsplicht.
Alleen bij overlijden van Helène Corbijn-Boetzkes wordt zorggedragen voor het overdragen van de dossiers, aan
een collega therapeut, en worden cliënten benaderd met de vraag of de dossiers vernietigd mogen worden.
In kaart brengen website bezoek
Op de website van Per Manus worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. Deze gegevens worden gebruikt
voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website, zodat duidelijk is welke pagina’s het meest bezocht
worden en of aanpassing van de website nodig is. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en
worden niet aan derden verstrekt.
De website van Per Manus gebruikt alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die geen
inbreuk maken op je privacy.
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
- Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen.
- Je hebt het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te
maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Per Manus
- Je hebt het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om
jouw persoonsgegevens, waarover wij beschikken, in een computerbestand naar jou (of een andere door jou
te bepalen zorgverlener of organisatie) te sturen.
Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@permanus.nl.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek door jou wordt gedaan, vragen wij je een kopie van je identiteitsbewijs
met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone is de strook met
nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming
van je privacy. Per Manus zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op je verzoek reageren.
Beveiligen
Per Manus neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies,
onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van
Per Manus maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in
verkeerde handen vallen.
Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem
dan contact op via info@permanus.nl of https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-deautoriteitpersoonsgegevens/tip-ons.
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