Privacystatement
Inleiding
Deze website, www.verloskundigenijmegen.nl, wordt onderhouden door Mainpixel BV in

opdracht van verloskundige praktijk Nijmegen West. In dit privacystatement wordt uitgelegd
hoe de Verloskundige Praktijk omgaat met de verwerking van persoonsgegevens van

bezoekers van de website. In het privacystatement wordt onder meer beschreven welke

categorieën persoonsgegevens worden verzameld, voor welk doel de persoonsgegevens

worden gebruikt en aan welke categorieën van ontvangers de persoonsgegevens worden
verstrekt.

Informatie over Verloskundig praktijk Nijmegen West
De verloskundige Praktijk is gevestigd op Horstacker 1644 te Nijmegen en ingeschreven

onder inschrijvingsnummer 09200432 in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel.
Voor vragen over het privacystatement is verloskundige Praktijk bereikbaar op

telefoonnummer 024-3787744. Ook kunt u contact opnemen per e-mail. Het e-mailadres is
info@verloskundigenijmegen.nl

Welke persoonlijke data we verzamelen en waarom we het verzamelen
Patiëntgegevens

Voor het aanmaken van dossiers die voldoen aan de wettelijk norm slaan wij een aantal
gegevens van je op. Dit zijn administratieve gegevens (o.a. voor- en achternaam, BSN,

straatnaam, huisnummer, postcode, woonplaats, e-mail, telefoonnummer, geboortedatum,
naam huisarts), gegevens over je gezondheid en de gezondheid van je familieleden,

gegevens over de vorige zwangerschap(pen), gegevens over jouw wensen en voornemens

rondom de geboorte van je kind en gegevens van onderzoeken en bevindingen gedurende je
zwangerschap, bevalling en kraamtijd. Van je partner slaan we een aantal administratieve
gegevens op en gegevens over zijn of haar gezondheid.

We verzamelen deze gegevens om ons werk goed uit te kunnen voeren en jou de beste

begeleiding te kunnen bieden. We werken volgens de WGBO; de AVG is aanvullend hierop en
gaat vooral over de verwerking van persoonsgegevens en de beveiliging daarvan.

In kaart brengen websitebezoek
Contactformulieren

Wanneer je via onze website een aanmeldformulier invult, dan vragen wij je om

persoonsgegevens. Deze gegevens hebben wij nodig om onze diensten naar behoren uit te

voeren. Wanneer je ons aanmeldformulier invult ben je dus op de hoogte van dit gegeven en
geef je toestemming dat wij deze gegevens mogen bekijken en opslaan.

Cookies

Wij gebruiken functionele en analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij
het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet
of smartphone. Wij gebruiken enerzijds cookies met een puur technische functionaliteit.
Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en jouw voorkeursinstellingen
onthouden. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren en website bezoek

analyseren (hiervoor gebruiken we Google Analytics). Deze informatie bevat, naast het IPadres van de bezoeker, geen naam- of adresgegevens of andere persoonlijke gegevens.
Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen

cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de

instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting https://veiliginternetten.nl/
Ingesloten inhoud van andere websites

Berichten op deze site kunnen ingesloten (embedded) inhoud tonen. Bijvoorbeeld video’s,
afbeeldingen, berichten. Ingesloten inhoud van andere websites gedraagt zich exact
hetzelfde als alsof de bezoeker deze andere heeft website bezocht.

Deze websites kunnen data over je verzamelen, cookies gebruiken, tracking van derde
partijen insluiten en je interactie met deze ingesloten inhoud monitoren, inclusief de

interactie met ingesloten inhoud als je een account hebt en ingelogd bent op die website.

Lees de privacyverklaringen van de respectievelijke platforms om te weten hoe zij omgaan
met privacy.

Met wie delen wij data
Er zijn een aantal instanties waarmee we een deel van je gegevens delen; omdat dit nodig is
voor het opslaan en gebruiken van je gegevens, voor het aanvragen van bepaalde

onderzoeken of voor de registratie van data in landelijke gegevensbanken, om de

verloskundige zorg in Nederland te monitoren. Hieronder een lijst met personen en

instanties die in meer of mindere mate betrokken zijn bij de verwerking van je gegevens:
* Je huisarts

* Je kraamverzorgende
*het consultatiebureau

* Eventueel ziekenhuispersoneel
* Student verloskundigen

* Eventueel een achterwacht-verloskundige
* Verloskundig Centrum Nijmegen
* SHO laboratorium

* CWZ laboratorium
* Sanquin
* Rivm

* Je zorgverzekeraar

* Onatal

* Perined
* Peridos

* Zorgmail

* Google Analytics

* Google Mijnbedrijf
* Siilo

Bewaartermijn
De wettelijke bewaartermijn is 15 jaar.

Verwerkers en andere derden
Persoonsgegevens kunnen in opdracht van de Verloskundige Praktijk worden verwerkt door
zogenoemde verwerkers en sub-verwerkers. De verwerkers en sub-verwerkers handelen
onder verantwoordelijkheid van de Verloskundige Praktijk en mogen geen eigen

verwerkingen uitvoeren op de persoonsgegevens. Uw persoonsgegevens worden niet

verstrekt aan andere partijen, met uitzondering van de partijen zoals beschreven in dit

privacystatement. Uw persoonsgegevens worden ook aan andere partijen verstrekt als wij
daartoe verplicht zijn op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak.

Uw privacyrechten
Op basis van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: "AVG") heeft u een

aantal rechten. U heeft het recht om de Verloskundige Praktijk te verzoeken om inzage (art

15 AVG) van en rectificatie (art. 16 AVG) of wissing van uw persoonsgegevens (art. 17 AVG).
Ook heeft u het recht om de Verloskundige Praktijk te verzoeken om beperking van de

verwerking van persoonsgegevens (art. 18 AVG). Onder bepaalde omstandigheden heeft u

ook recht op overdraagbaarheid van gegevens (art. 20 AVG) en het recht van bezwaar (art.
21 AVG). Op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens is meer informatie te vinden
over wanneer het mogelijk is één of meer van deze rechten uit te oefenen.

Als u van een of meer van deze rechten gebruik wilt maken, dan kunt u contact opnemen
met ons via de hierboven genoemde contactmogelijkheden.

Los van bovenstaande rechten, heeft u altijd het recht om een klacht in te dienen bij de
Autoriteit Persoonsgegevens.

Aanvullende informatie
Hoe we uw data beveiligen

Alle digitale communicatiemethoden die we gebruiken om jouw gegevens te verwerken of te
delen, zijn beveiligd; bijvoorbeeld met een wachtwoord.
Welke datalek procedures we geïmplementeerd hebben

Er is een schriftelijke procedure waarin vermeld staat wat te doen bij een datalek.
Van welke derde partijen we data ontvangen

Met jouw toestemming ontvangen we gegevens over je medische dossier van je huisarts;
eventueel een gynaecoloog; verloskundige of andere zorgverlener.

Wijzigingen
De huidige versie van het privacystatement is het laatst gewijzigd op 14-06-2018.

