
Privacy verklaring. 

Contact gegevens: 

Post adres: Dirkhuizingastraat 1a, 9713 GL Groningen. 

KVK:71101454 

AGB Praktijk: 90064294 

AGB Therapeut: 90105004 

Telefoon nummer:0657943299 

Mail: Info@vandermeerpmt.nl 

Website: 

Praktijk Van der Meer PMT en Begeleiding respecteert de privacy van de bezoekers van de website.  

Er wordt zorgvuldig en vertrouwelijk om gegaan met de persoonlijk informatie die aan ons wordt 

verschaft. 

Het verwerken van deze persoonlijke informatie gebeurt in overeenstemming met de eisen Web 

Bescherming Persoonsgegevens, de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst en de 

beroepscode van  de Federatie Vaktherapeutische Beroepen  ons stelt.  

 

Gegevensverwerking. 

Wij verwerken alleen de gegevens die aan door u aan ons verstrekt worden.  

Vooraf aan de behandeling ontvangt u een formulier waarop de manier van gegevenswerking wordt 

uitgelegd en besproken samen met uw therapeut. 

Bij ondertekening van dit formulier gaat u  of ouder of voogd van de pe rsoon dat behandeling 

ontvangt akkoord met het vastleggen van persoonsgegevens waaronder naam, adres, 

telefoonnummer, mail en geboorte datum vallen. 

 

Wet bescherming Persoonsgegevens 

Alle gegevens die u ( of de ouder/voogd) aan ons verstrekt wordt opgenomen in een bestand. Deze 

gegevens worden zorgvuldig behandeld en beveiligd. Van der Meer PMT en begeleiding houdt zich in 

alle gevallen aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens. 

 

Uw gegevens zullen niet aan derden worden verstrekt, mits er vooraf aan de behandeling een 

afspraak is gemaakt om uw gegevens met mede behandelaren te delen in het kader van een 
multidisciplinair behandeltraject. 

Facebook/Linked in: 

Op deze website zijn knoppen opgenomen om pagina’s te kunnen promoten of delen. Deze knoppen 

worden gerealiseerd door een code die wordt aangeleverd door het social -mediaplatform. 

Om te zien wat het social-media platform doet met uw persoonsgegevens raad ik u aan om 

regelmatig de privacy verklaring van dit platform te lezen. 

 

Aanpassen privacy verklaring. 

Wij behouden recht om deze privacy verklaring aan te passen. Wanneer de privacy verklaring wordt 
aangepast dan kunt u dit lezen op de website. 

mailto:Info@vandermeerpmt.nl

