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Privacyverklaring
Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens en is in
overeenstemming met de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
opgesteld.
Gegevens praktijk en verwerkingsverantwoordelijke
Naam:
Postadres:
Bezoekadres:
Telefoon:
E-mail:
KvK nummer:

QuKo
Jacoba van Beierenweg 68
2215 KZ Voorhout
Gasthuishof 57
2225 SZ Katwijk ZH
06 23 55 44 42
info@quko.pro
81425902

Verwerking persoonsgegevens
Doel en wettelijke basis voor verwerking persoonsgegevens
QuKo verzamelt de volgende persoonsgegevens:
▪ voornaam
▪ achternaam
▪ adresgegevens
▪ telefoonnummer
▪ geboortedatum
▪ e-mailadres
▪ bsn nummer
Wij gebruiken deze gegevens voor diverse doeleinden, zoals: telefonisch, schriftelijk en/of
digitaal contact met u voor het verstrekken van informatie, het voeren van correspondentie
met u, het communiceren van de voortgang (indien u dat heeft aangegeven) en het digitaal
versturen van facturen voor de behandeling. QuKo kan uw gegevens ook gebruiken wanneer
het uitvoeren van de gesloten overeenkomst voor de levering van zorg daarom vraagt.
Wij zullen uw gegevens niet voor andere doeleinden dan hierboven beschreven gebruiken,
tenzij nadrukkelijk met u vooraf overeengekomen. Voor het uitvoeren van de overeenkomst
tussen u en QuKo is het bewaren van deze gegevens noodzakelijk. Om te voldoen aan de
wettelijke bepalingen en geldende bewaartermijnen rond het vastleggen van medische
handelingen, is het noodzakelijk om deze gegevens te bewaren.
Welke gegevens worden waar opgeslagen?
Uw contactgegevens en gegevens omtrent uw gezondheid worden opgeslagen in een
beveiligde digitale omgeving (versleutelde bestanden). De geschreven aantekeningen worden
bewaard in een afgesloten kast. Uw gegevens worden niet buiten de EU opgeslagen.
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Cookieverklaring:
Wat is een cookie? Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van de
website [en/of Flash-applicaties] wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf
van uw computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend
bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden.
Onze website (www.quko.pro) maakt geen gebruik van tracking cookies of cookies die
privacygevoelig zijn. Er wordt geen persoonlijke informatie opgeslagen in de analytische
cookies op onze website. Algemene bezoekgegevens, zoals het IP adres van uw computer,
tijdstip van opvraging en gegevens die meegestuurd worden met uw browser, worden
opgeslagen in uw browser wanneer u de site bezoekt. Het gebruik van deze cookies vereisen
wettelijk gezien geen toestemming op de website. Deze gegevens gebruikt QuKo voor
verbetering van de website en worden nooit met derden gedeeld.
Bewaartermijn van uw gegevens
Wij hanteren de wettelijke bewaartermijnen voor uw gegevens, uw medische dossier en voor
financiële gegevens. Nadat deze bewaartermijnen zijn verstreken worden uw digitale en
papieren gegevens door ons vernietigd.
Verstrekken gegevens aan derden
Uw gegevens worden niet aan derden verstrekt, tenzij u daar nadrukkelijk, schriftelijk
toestemming voor hebt gegeven. Een uitzondering hierop is wanneer iemand in gevaar is.
Uw rechten
Rechten m.b.t de verwerking van uw gegevens
U heeft verschillende rechten m.b.t. de verwerking van uw gegevens door QuKo:
▪ het recht op inzage: u heeft het recht uw dossier in te zien en/of deze in papieren vorm te
ontvangen als u daarom vraagt.
▪ het recht op rectificatie: u heeft het recht om gegevens in uw dossier te veranderen.
▪ het recht op vernietiging: u heeft het recht uw medisch dossier te laten vernietigen binnen
drie maanden na een schriftelijk verzoek daartoe.
Wanneer u gebruik wilt maken van bovenstaande rechten kunt u daarvoor een verzoek
indienen door contact op te nemen met QuKo. U kunt uw geschreven verzoek via een brief of
e-mail aan ons kenbaar maken (zie hiervoor de praktijkgegevens van QuKo). Wij zullen
vervolgens contact met u opnemen om uw verzoek te verwerken.
Wanneer u vragen heeft over deze privacyverklaring, dan horen wij dat graag. Wij vragen u in
dat geval een e-mail te sturen naar: info@quko.pro. Wij zullen dan zo snel mogelijk contact
met u opnemen om uw vragen te beantwoorden.
Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door QuKo, laat dit dan
vooral aan ons weten. Mochten we er samen niet uitkomen, dan heeft u het recht om een
klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder. U kunt hiervoor contact opnemen met de
Autoriteit Persoonsgegevens.
Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 25-06-2021. Wanneer wij
aanpassingen maken wordt een nieuwe versie altijd op onze website gepubliceerd.

