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Privacyverklaring
In deze verklaring laten we u weten welke persoonsgegevens we verzamelen, waarom we deze
gegevens verzamelen en wat we ermee doen. Wij vinden het belangrijk dat er zorgvuldig met uw
gegevens wordt omgegaan en zorgen ervoor dat de persoonlijke informatie die u ons verstrekt
vertrouwelijk wordt behandeld. In het kort komt onze privacyverklaring er op neer dat we uw
persoonsgegevens alleen gebruiken voor doelen die met u zijn overeengekomen , deze niet met
anderen zullen delen en zorgvuldig beveiligen. Wanneer u vragen heeft die niet in deze
privacyverklaring zijn beantwoord, wanneer u suggesties of opmerkingen heeft over de inhoud
daarvan of wanneer u klachten heeft over de manier waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan,
dan komen we graag met u in contact. U kunt hiervoor een email sturen of gebruik maken van de
contactgegevens op onze website.
Kraamzorg Novo Peri verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten
en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.
Hoe verzamelen we uw gegevens
We registreren uw gegevens vanaf het moment dat u zich aanmeldt voor kraamzorg ( het zij middels
onze website, of via de zorgverzekeraar). Vervolgens verzamelen we aanvullende gegevens aan de
hand van uw informatie gedurende de vroege intake. Mocht u deelnamen aan een evaluatie en of
enquête worden deze gegevens ook geregistreerd.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam
- Geslacht
- Geboortedatum
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Locatiegegevens
Kraamzorg Novo Peri verwerkt de volgende bijzondere persoonsgegevens van u:
- ras
- gezondheid
- Burgerservicenummer (BSN)
Voor welke doeleinden gebruiken wij uw gegevens?
We verwerken uw gegevens voor het leveren van goede zorg. Tevens worden u gegevens gebruikt
voor communicatie met u en om uw kraamweek te kunnen melden bij de zorgverzekeraar.
Delen van persoonsgegevens met derden
Kraamzorg Novo Peri 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
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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. kraamzorg Novo Peri blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.
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 uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of
bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door kraamzorg Novo Peri 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 uw
persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van
uw persoonsgegevens schriftelijk indienen bij Magda van der Meijden, directeur kraamzorg Novo
Peri.
kraamzorg Novo Peri wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft 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
Beveiliging van uw persoonsgegevens
kraamzorg Novo Peri 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 ons op.

