
 
 
 
 
 

 
 

Privacyverklaring mijnfysiothuis.nl 
 

Mijnfysiothuis.nl (onderdeel van Fysiotherapie Lammers) respecteert de privacy van 
haar gebruikers. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom 
heel zorgvuldig met uw gegevens om. In deze privacyverklaring staat hoe we dat 
borgen.  
 
Mijnfysiothuis.nl houdt zich aan wet- en regelgeving en is AVG-proof, wat inhoudt dat 
we uw gegevens alleen gebruiken voor het doel dat ze verstrekt zijn.  
We vragen van u het minimale wat nodig is voor onze dienstverlening. Uw gegevens 
zijn beveiligd en zijn alleen toegankelijk voor uw behandelend therapeut. Als laatste 
geven wij geen gegevens door aan derden, zonder uw nadrukkelijke toestemming.  
 
Voor onze diensten registreren we het volgende:  
 
gratis zelfhulpmodules:  

• Voor en achternaam 

• Emailadres 
 
Online fysiotherapie 

 

• Voor en achternaam 

• Postcode / huisnummer 

• Geboortedatum 

• Telefoonnummer 

• Emailadres 

• Gegevens over uw gezondheid (welke volgens onze dossiervoering moeten 
vastleggen 

• Verzekeringsgegevens 

• BSN-nummer 
Bovenstaande gegevens worden op geslagen voor 15 jaar, volgens de wet (WGBO) 
zijn wij dat verplicht. 
 
De gegevens die aan mijnfysiothuis.nl verstrekt worden verwerkt in clientsysteem 
van Deheer software, waarmee wij een verwerkersovereenkomst hebben, wat 
inhoudt dat er afspraken gemaakt zijn zodat uw gegevens veilig zijn. 
In dit client systeem zijn uw gegevens alleen inzichtelijk door de behandeld 
fysiotherapie en de manager van mijnfysiothuis.nl 
 



 
 

Rechten omtrent uw gegevens 

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke 
wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking 
van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze 
verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te 
laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij 
kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan 
voornoemde verzoeken. 

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven 
toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken. 

Als u gebruik wilt maken van uw rechten, dan kunt u dit mondeling of middels een 
aanvraagformulier kenbaar maken. Uw belangen kunnen ook behartigd worden door 
een vertegenwoordiger (zoals een schriftelijk gemachtigde, of uw curator of mentor). 

 
Contactgegevens 
Mijnfysiothuis.nl (onderdeel van Fysiotherapie Lammers) 
Blasiusstraat 2 
5754 AV Deurne 
Telefoon: 0493-381765 
www.mijnfysiothuis.nl 
 
Mocht u vragen of opmerkingen hebben aangaande deze privacyverklaring, dan 
vernemen we dat graag op info@mijnfysiothuis.nl 


