
Privacybeleid 
Bij Martens Fysiotherapie hechten wij groot belang aan de privacy van de gebruikers van de 
website. Om uw privacy zo goed mogelijk te waarborgen, hanteren wij een aantal kernwaarden. 

 Informeren - Wij willen u zo goed mogelijk informeren hoe en waarom wij persoonsgegevens 
verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring. 

 Verzameling beperken - Wij letten er nauw op dat onze verzameling van persoonsgegevens 
beperkt blijft tot alleen datgene wat echt nodig is voor de goede werking van de website en de 
door u gevraagde diensten. 

 Geen marketing op basis van persoonsgegevens - Wij geven persoonsgegevens niet uit 
handen voor marketingdoeleinden en sturen alleen na uw uitdrukkelijke toestemming 
commerciële mailings. 

 Beveiligen - Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om uw persoonsgegevens te 
beschermen en eisen dat ook van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken. 

 Recht van inzage en correctie - Wij respecteren uw recht om uw persoonsgegevens in te 
zien, te corrigeren of te verwijderen. 

Gebruik van persoonsgegevens 
Door het gebruiken van de website en de daarop beschikbare diensten laat u bepaalde gegevens 
bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de 
persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is 
dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken. 

Afhankelijk van de dienst die u gebruikt kunnen wij de volgende gegevens verzamelen: 

 BSN nummer; 
 NAW gegevens; 
 Geslacht; 
 E-mailadres; 
 Telefoonnummer; 
 Gegevens betreffende uw gezondheid; 
 De naam van uw zorgverzekeraar; 
 De naam van uw andere zorgverleners; 
 Tijdstip van uw afspraak 

 

Bewaartermijn 
Uw persoonsgegevens worden nimmer langer bewaard dan nodig is voor de in deze 
privacyverklaring of op de website omschreven doelen, behoudens de gevallen waarin enige 
wettelijke verplichting zich verzet tegen verwijdering van de persoonsgegevens. 

 

E-mail 
Wanneer u e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten 
bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie 
relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. 
Informatie die u met ons deelt wordt nooit zonder uw toestemming aan derden overhandigd. 



Cookies 
Deze website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine, eenvoudige tekstbestanden die wij 
op uw computer, tablet of mobiele telefoon plaatsen als u deze website bezoekt. Deze cookies 
worden gebruikt voor twee doeleinden. Ten eerste worden er enkele cookies geplaatst die het 
gebruik van de website voor u eenvoudiger maken. Daarnaast worden er cookies geplaatst om 
anonieme statistieken te verzamelen over uw bezoek aan deze website. Deze informatie geeft 
ons inzicht in het functioneren van de website en stelt ons in staat om de website te optimaliseren 
en verbeteren. Er worden geen cookies gebruikt voor marketing- en advertentiedoeleinden of 
sociale media. 

Andere websites 

Op onze website vindt u een aantal links aan naar andere websites. Wij zijn niet verantwoordelijk 
voor de wijze waarop die partijen omgaan met eventuele persoonsgegevens die u daar 
achterlaat. 

Social Media 

Wij gaan graag, via het web en social media kanalen, in dialoog met leden, klanten en bezoekers 
van de website over haar organisatie, producten en/of diensten. Het doel is om nuttige en 
relevante informatie te bieden en/of vragen die via social media kenbaar worden gemaakt te 
beantwoorden. Wij volgen actief hiervoor het internet en social media kanalen, zoals Facebook. 
Hierbij spannen wij ons in om discussies op deze kanalen te volgen, daaraan deel te nemen en/of 
proactief op in te gaan en individuele, relevante vragen en opmerkingen  te beantwoorden. 

Wij behouden uitdrukkelijk het recht voor, om niet op iedere vraag of opmerking te reageren. Aan 
het wel of niet inhoudelijk reageren kan dan ook geen enkel recht worden ontleend. Het kan 
voorkomen dat bij het deelnemen aan discussies en het beantwoorden van vragen of het 
reageren op opmerkingen, wij gegevens vastleggen. Uw gegevens behandelen wij volgens dit 
privacy reglement. 

Wijzigingen  

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in onze privacyverklaring. Check 
daarom regelmatig de privacyverklaring voor het meest actuele privacybeleid 


