
Privacy policy 
 
 

Praktijk van Goolen hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In 
deze verklaring wil ik transparante informatie geven over hoe ik omga met 
persoonsgegevens. 
Praktijk van Goolen houdt zich in alle gevallen aan de wet en regelgeving, waaronder de 
Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit betekent dat ik: 
-je persoonsgegevens verwerk in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn 
verstrekt. Deze doelen en type gegevens zijn beschreven in deze privacyverklaring; 
-verwerking van je persoonsgegevens beperk tot enkel die gegevens die minimaal nodig zijn 
voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt; 
-vraag om jouw uitdrukkelijke toestemming als ik deze nodig heb voor verwerking van jouw 
persoonsgegevens; 
-geschikte technische en organisatorische maatregelen heb genomen zodat beveiliging van 
jouw gegevens gewaarborgd is; 
-geen persoonsgegevens doorgeef aan derden, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de 
doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt; 
-op de hoogte ben van jouw rechten omtrent jouw persoonsgegevens, jou hierop wil wijzen 
en deze ook ten alle tijden respecteer. 
 
Verwerking van persoonsgegevens van clienten  
 
Doelstellingen ten behoeve waarvan persoonsgegevens worden verwerkt zijn: 
-administratieve doeleinden; 
-clientdossier; 
-communicatie over de opdracht en/of uitnodigingen; 
-uitvoering geven aan de behandelovereenkomst. 
 
Grondslag voor deze persoonsgegevens is; 
-de overeengekomen opdracht in het kader van de Wet op de Geneeskundige 
behandelovereenkomst (WGBO); 
-verwijsbrief. 
 
Voor genoemde doelstellingen kan ik de volgende gegevens van jou vragen: 
-voor- en achternaam, voorletters, tussenvoegsel; 
-telefoonnummer; 
-adres, postcode, woonplaats, land; 
-emailadres; 
-geslacht; 
-geboortedatum; 
-functie, opleidingsniveau; 
-bankrekeningnummer; 
-kopie legitimatiebewijs; 
-je (aanvullende) polis gegevens en verzekeringsnummer; 



-verwijsbrief; 
-gegevens over je gezondheid. Als behandelaar bouwt Praktijk van Goolen een clientdossier 
op waarin ik -met je toestemming- de beschrijvende diagnose vastleg. Hetgeen ik vastleg en 
documenteer beperkt zich uitsluitend tot wat voor mijn dienstverlening als relevant wordt 
geacht.  
 
Je persoonsgegevens worden door Praktijk van Goolen opgeslagen t.b.v. bovengenoemde 
verwerkingen gedurende de looptijd van je behandelovereenkomst. Daarna kunnen 
gegevens voor maximaal 15 jaar bewaard worden (=wettelijk bepaald). In die gevallen 
waarbij het uit zorg van een goed hulpverlenerschap voortvloeit kan een medisch dossier 
langer bewaard worden.  
 
Verwerking van persoonsgegevens van prospect, stakeholder-, lobbycontact en of 
geinteresseerden 
 
Persoonsgegevens van prospect, stakeholder-/lobbycontacten en/of geinteresseerden 
worden door Praktijk van Goolen verwerkt t.b.v. van de informatieverstrekking in de vorm 
van gerichte contacten.  
 
Grondslag voor deze persoonsgegevens is mondelinge toestemming, afgifte visitekaartje 
en/of koppeling op LinkedIn.  
Voor bovenstaande doelstellingen kan Praktijk van Goolen de volgende gegevens aan jou 
vragen: 
-voor- en achternaam, voorletters, tussenvoegsel; 
-telefoonnummer, emailadres; 
-functie; 
-werkgever; 
Je persoonsgegevens worden door Praktijk van Goolen opgeslagen t.b.v. bovengenoemde 
verwerkingen gedurende de periode dat men gezien wordt als een prospect, stakeholder-
/lobbycontact en/of geinteresseerde. 
 
Verstrekking aan derden 
 
De gegevens die je aan mij geeft kan ik aan derde partijen verstrekken indien dit 
noodzakelijk is voor de uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Zo maak ik 
gebruik van een derde partij voor: 
 
-het verzorgen van financiele administratie; 
-wij maken gebruik van digitale dienstverlening van VECOZO 
 
Praktijk van Goolen geeft nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee het 
geen verwerkersovereenkomst heeft afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maak ik de 
noodzakelijke afspraken om beveiliging van je persoonsgegevens te waarborgen. Praktijk 
van Goolen zal de door jouw verstrekte persoonsgegevens nooit aan andere partijen 
verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de 
politie in het kader van een onderzoek gegevens bij mij opvraagt. In een dergelijke situatie 
dien ik medewerking te verlenen en ben ik verplicht gegevens af te geven. Daarnaast kan 



Praktijk van Goolen persoonsgegevens delen met derden indien jij mij hier schriftelijk 
toestemming voor geeft.  
 
EU 
Praktijk van Goolen verstrekt geen persoonsgegevens aan partijen gevestigd buiten de EU.  
 
Bewaartermijn 
Praktijk van Goolen bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel 
waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. 
 
Beveiliging  
Praktijk van Goolen heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen 
om persoonsgegevens van jou te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo heb ik 
bijvoorbeeld de volgende maatregelen getroffen; 
 

- Alle personen die namens Praktijk van Goolen van jouw gegevens kennis kunnen 
nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan; 

- Ik hanteer een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al mijn systemen; 
- Ik pseudonimiseer en zorg voor encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding 

toe is; 
- Ik maak back ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke 

of technische incidenten; 
- Ik controleer, test en evalueer regelmatig mijn maatregelen. 

 
Rechten omtrent uw gegevens  
 
Je hebt recht op inzage, rectificatie of verwijdering van jouw persoonlijke gegevens. 
 
 
Klachten  
Mocht je een klacht hebben over de verwerking van jouw persoonsgegevens dan vraag ik je 
om direct contact met mij op te nemen. Als we er samen dan niet uit komen dan vind ik dat 
natuurlijk heel spijtig. Je hebt altijd het recht om je klacht in te dien bij de Autoriteit 
Persoonsgegevens. Dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van 
privacybescherming.  
 
Vragen  
Als je nog vragen hebt nav mijn Privacyverklaring of opmerkingen, neem dan contact met 
mij op.  
 
Contactgegevens  
 
Ik ben als praktijkhouder verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. 
Wanneer je nog vragen hebt na het lezen van deze privacy verklaring, neem dan contact 
met mij op.  
Praktijk van Goolen  
Wagenweg  



2012 
Haarlem 
+31654320205 
Email: info@praktijkvangoolen.nl 
www.praktijkvangoolen.nl 
 
 
CONTACT  
Hoe kun je mij bereiken 
 
Praktijk van Goolen 
Fidelishof 55, Ijmuiden 
Email: info@praktijkvangoolen.nl 
Telefoonnummer: 0654320205 
 
Bereikbaarheid 
 
Je kunt mij bellen op woensdagochtend (9.00-12.00) en vrijdagochtend (08:30-12:00). 
Je mag mij ook een email sturen dan neem ik contact met je op binnen 5 werkdagen.  
In vakantieperiodes kan ik mogelijk niet aanwezig zijn, ik laat dan altijd een 
afwezigheidsmelding zien op mijn mail, zodat duidelijk is wanneer ik wel weer contact met 
je kan opnemen.  
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