Privacy verklaring:
Paardenpraktijk ilvy van den Broek is verantwoordelijk voor de verwerking van
persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Paardenpraktijk Ilvy van den Broek
Balthasarschans 15
2728EP Zoetermeer
Telefoonnummer: 0623288714
Email: info@paardenpraktijkilvy.nl
Persoonsgegevens die door ons worden verwerkt bij inschrijving:
•
•
•
•
•
•

Voor- en achternaam
Geslacht
Adresgegevens
Diergegevens
Telefoonnummer
E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Gezondheidsgegevens van uw dier, behandelingen en uitslagen van aanvullend onderzoek.
Hoe lang bewaren we persoonsgegevens?
Wij verwerken onze gegevens in Animana, een administratie systeem voor dierenartsen.
Uw gegevens zullen hierin 15 jaar bewaard blijven.
Tevens ontvangt u schriftelijke visitebrieven met advies en behandeling, deze worden 7 jaar
bewaard.
Delen van persoonsgegevens met derden
Paardenpraktijk Ilvy van den Broek verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze
uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te
voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze
opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van
beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.
Naam organisatie

Gegevensverwerking

Animana

opslag persoonsgegevens en medische gegevens
t.b.v. medische behandeling en financiële
administratie

Idexx laboratorium

GD Deventer laboratorium

naam cliënt + naam en leeftijd van het dier indien
een diagnose via bloedonderzoek of andere
monstername wordt uitgevoerd.
naam cliënt+ naam, leeftijd en chipnummer van het
dier indien een diagnose via bloedonderzoek of
andere monstername wordt uitgevoerd.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te
trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons
bedrijf en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een
verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een
computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.
Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid
of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een
gespecificeerd verzoek naar info@paardenpraktijkilvy.nl
Website
Onze website wordt niet gebruikt voor het verzamelen van data en is puur informatief
bedoeld.
Links met andere websites:
De website van Paardenpraktijk Ilvy van den Broek bevat mogelijk links naar externe
internetpagina's. De praktijk is niet aansprakelijk voor het gebruik of de inhoud van
internetpagina's waarvan op deze website een link is opgenomen, of van internetpagina's
waarbij een link is opgenomen naar deze website.
Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Paardenpraktijk Ilvy van den Broek 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 de indruk heeft dat uw
gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op
met ons of via info@paardenpraktijkilvy.nl.
Wijziging van dit Privacy Statement
Paardenpraktijk Ilvy van den Broek kan dit Privacy Statement aanpassen. De meest actuele
versie van het Privacy Statement is altijd via de website www.paardenpraktijkilvy.nl te
raadplegen.

