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Privacy statement
Bij AesthetiSie kunt u erop vertrouwen dat er zorgvuldig en vertrouwelijk met uw gegevens wordt
omgegaan. In dit privacy statement leest u hoe dat gebeurt en welke rechten u heeft ten aanzien van uw
persoonsgegevens.
1. Persoonsgegevens en verantwoordelijke
AesthetiSie verwerkt persoonsgegevens volgens de toepasselijke wet- en regelgeving, zoals de Algemene
Verordening Gegevensbescherming en de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst. De
verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is AesthetiSie B.V., gevestigd aan
Hoofdweg 282, 9765 CN Paterswolde. E-mailadres is info@aesthetisie.nl
Persoonsgegevens zijn gegevens die zijn te herleiden zijn tot een persoon. AesthetiSie is een
zorgaanbieder en zij verwerkt persoonsgegevens. Zo wordt u bijv. gevraagd om uw naam en adres,
geboortedatum, telefoonnummer en e-mailadres. Daarnaast dient u zich te legitimeren en zijn wij
wettelijk verplicht om uw Burgerservicenummer (BSN) te registreren. Ook kan AesthetiSie u vragen stellen
over bijv. medicijngebruik, klachten, bepaalde medische aandoeningen en uw levensstijl. Gegevens
betreffende de gezondheid zijn bijzondere gegevens, waaraan voor de verwerking ervan in wet- en
regelgeving extra eisen zijn gesteld. Dergelijke gegevens worden vervat in een medisch dossier dat voor
u wordt aangelegd en gedurende 15 jaren wordt bewaard. Hiertoe is AesthetiSie verplicht op grond van
de wet. Het medisch dossier bevat onder andere de voor- en na foto's, aantekeningen over uw
gezondheidstoestand en gegevens over uitgevoerde onderzoeken en behandelingen. Alle gegevens in
uw dossier worden strikt vertrouwelijk behandeld.
2. Doel van de verwerking
AesthetiSie verwerkt uw gegevens ten behoeve van:
1)

de (uitvoering van de) geneeskundige behandelingsovereenkomst, oftewel de zorgverlening aan
u;

2)

de kwaliteit van de zorgverlening;

3)

het declareren van de geleverde zorg;

4)

de nakoming van een wettelijke verplichting;

5)

het onderhouden van een relatie met u;

6)

het u op de hoogte houden van nieuws, aanbiedingen of behandelingen van AesthetiSie.

3. Toegang tot uw gegevens en geheimhoudingsplicht
Alleen degenen die rechtstreeks betrokken zijn bij de uitvoering van de behandelingsovereenkomst,
daaronder begrepen waarnemers/ vervangers, hebben in beginsel toegang tot uw gegevens. Er kunnen
echter ook derden worden ingeschakeld om bepaalde taken uit te voeren, bijv. het voeren van
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administratie en het verwerken van betalingen. Allen hebben alleen toegang tot die gegevens die
noodzakelijk zijn voor de uitvoering van hun werkzaamheden.
Alle medewerkers van AesthetiSie hebben een geheimhoudingsplicht welke voortvloeit ofwel uit het
medisch beroepsgeheim ofwel uit een contractuele verplichting. Die contractuele geheimhoudingsplicht
geldt ook voor voormelde derden.
4. Gegevensverstrekking aan derden
Er worden geen gegevens verstrekt aan anderen dan hiervoor vermeld zonder uw uitdrukkelijke
toestemming, behoudens indien er sprake is van een wettelijk voorschrift of een andere grondslag voor
doorbreken van het beroepsgeheim. Van dat laatste is sprake bij een zogeheten conflict van plichten.
Daarbij moet het gaan om een noodsituatie waarbij het bewaren van het medisch beroepsgeheim ernstig
nadeel of gevaar zou opleveren voor u of een ander. Bij een wettelijke verplichting kunt u denken aan de
verplichting calamiteiten te melden bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg.
5. Bewaartermijn en beveiliging persoonsgegevens
Uw gegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor de gegevens
zijn verwerkt, tenzij een langere bewaartermijn bij wet verplicht is gesteld. Hoe lang uw gegevens worden
bewaard is dus afhankelijk van de aard van de gegevens en de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt.
Voor medische gegevens geldt een bewaartermijn van in beginsel 15 jaar.
Er zijn en worden passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw
persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking. Mocht
onverhoopt toch sprake zijn van verlies of onrechtmatige gegevenswerking dan wordt dat gemeld aan de
Autoriteit Persoonsgegevens en, zo de wet dit voorschrijft, ook aan de betrokkenen van wie gegevens zijn
verloren of onrechtmatig verwerkt.
6. Uw rechten
U heeft op grond van de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst recht op correctie,
aanvulling, inzage en vernietiging van persoonsgegevens. Ook heeft u op grond van de Algemene
Verordening Gegevensbescherming recht op dataportabiliteit.

Correctie en aanvulling
Bent u van mening dat uw gegevens niet correct of onvolledig zijn dan kunt u per post of per e-mail een
schriftelijk verzoek om correctie en/of aanvulling doen.

Inzagerecht
U kunt voor inzage langskomen bij AesthetiSie. Daarbij moet u zich wel legitimeren. Als u een kopie van
uw dossier wilt dient u een verzoek in te dienen, per post of via e-mail, met daarbij een kopie van uw
legitimatiebewijs. Daarvoor kunnen kosten in rekening worden gebracht.
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Vernietigingsrecht
U kunt schriftelijk, per post of e-mail, verzoeken om gehele of gedeeltelijke vernietiging van uw medisch
dossier. AesthetiSie beslist binnen drie maanden op een verzoek tot vernietiging.

Recht op dataportabiliteit
U heeft het recht om de informatie uit uw dossier te (laten) exporteren in een standaard sjabloon. Dit
maakt de overdracht aan een andere zorgaanbieder mogelijk. U kunt een verzoek daartoe per post of per
e-mail indienen.
7. Wijzigingen
AesthetiSie behoudt zich het recht voor om eenzijdig wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement.
Wijzigingen of aanvullingen op het privacy statement worden hier gepubliceerd.
8. Vragen/ opmerkingen
Heeft u vragen of opmerkingen m.b.t. het voorgaande, neemt u dan contact op. Tel. 050-3053381,
info@aesthetisie.nl

