
 

 

 

Privacy Policy 
Salices, Praktijk voor Natuurgeneeskunde, gevestigd aan Nachtlân 40, 9213 
RH De Wilgen, hecht veel waarde aan de bescherming van uw 
persoonsgegevens. Er wordt alles aan gedaan om uw privacy te waarborgen en 
gaat daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. 

Contactgegevens: 

Salices, Praktijk voor Natuurgeneeskunde 

Nachtlân 40 

9213 RH De Wilgen 

T 0512-538439 

E info@salices.nl 

I www.salices.nl 

 

Marion Rombouts, Functionaris Gegevensbescherming, is te bereiken via 
info@salices.nl 

 

Verwerking Persoonsgegevens 

Salices verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze 
diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind u 
een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:  

• Voor- en achternaam 
• Geboortedatum  
• Adresgegevens  
• Telefoonnummer (zakelijk) 
• Email adres (zakelijk) 
• Geslacht  
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Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die verwerkt 
worden  

• Medische gegevens die noodzakelijk zijn om de behandeling uit te 
kunnen voeren 

• Gegevens die van belang zijn voor de therapeutische behandeling  

Van minderjarigen worden alleen gegevens verwerkt met toestemming van 
beide ouders/voogd.  

 

Doel en grondslag voor verwerking persoonsgegevens 

Salices verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doelen 

• Het bieden van een adequate behandeling 
• Verzenden van een eventuele nieuwsbrief en/of reclamefolder 
• Het afhandelen van de betaling  
• Contactopname via telefoon of Email, indien nodig, voor uitvoering van 

onze dienstverlening  

• Informatieverstrekking over wijzigingen van onze diensten en 
producten 
 

Bewaarplicht dossier 

Het dossier moet vijftien (15) jaar bewaard worden, te rekenen vanaf het 
tijdstip waarop de gegevens zijn vervaardigd, of zoveel langer als de zorg van 
een goede hulpverlening met zich meebrengt.  

U kunt Salices verzoeken om de inhoud van uw dossier te vernietigen. Hier 
hoeft u geen specifieke reden voor op te geven, het is nl. een recht. Salices 
moet aan dit verzoek binnen drie maanden voldoen, tenzij een wettelijk 
voorschrift of het aanmerkelijk belang van een ander dan uzelf zich tegen 
vernietiging verzet. 

 

Gegevensuitwisseling met derden 

Salices heeft een beroepsgeheim, wat betekend dat er een zwijgplicht plicht is 
over uw persoonsgegevens. Uiteraard geldt de plicht tot zwijgen niet als u 
toestemming geeft. Aan een verzoek om inlichtingen over, inzage of kopie van 
gegevens aan anderen dan uzelf, kan alleen worden voldaan als u hiervoor 
toestemming geeft (mondelinge toestemming is reeds voldoende).  

  



Geheimhouding geldt niet t.a.v. andere zorgverleners die rechtstreeks bij de 
behandeling en/of begeleiding zijn betrokken. De WGBO maakt ook een 
uitzondering op de geheimhouding indien het wettelijke vertegenwoordiger(s) 
van de patiënt betreft (b.v. ouders, voogd, curator).  

  

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te 
verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om eventuele toestemming voor de 
gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking 
van de persoonsgegevens door Salices en heeft u het recht op 
gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt 
indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een 
computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. 
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging 
van de persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of 
bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar 
info@salices.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is 
gedaan, vragen wij u een kopie van het identiteitsbewijs met het verzoek mee 
te sturen. Maak in deze kopie het pasfoto, MRZ (machine readable zone, de 
strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en 
Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. 

We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Salices 
wil u er tevens op wijzen dat de mogelijkheid bestaat om een klacht in te 
dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat 
kan via de volgende link: 

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-
persoonsgegevens/tip-ons 

 

Gegevensbeveiliging 

Salices neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende 
maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste 
openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee hebt 
dat de gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van 
misbruik, neem dan contact op via info@salices.nl 
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