
 

Privacy Statement Dierfysiotherapiepraktijk Sanny de With  
 
Wet- en regelgeving Per 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in 
Nederland van toepassing. Dit is een Europese verordening die geldt voor alle lidstaten van de 
Europese Unie. Deze verordening vervangt de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP).  
Dierfysiotherapiepraktijk Sanny de With respecteert uw privacy en wij informeren u graag over de 
veiligheid en privacy van uw persoonlijke gegevens.  
Met dit privacy statement maken wij duidelijk welke gegevens wij verwerken, waarom wij deze 
informatie verzamelen, hoe wij uw privacy beschermen, welke rechten u heeft en onder welke 
voorwaarden wij de informatie aan u of aan derden verstrekken. Wij verwerken alle informatie 
overeenkomstig de voorwaarden die daaraan worden gesteld in de AVG.  
 
Welke persoonsgegevens worden door ons verwerkt? 
Eigenaar:  

 Naam  

 Adresgegevens  

 Telefoonnummer (vast, mobiel en werk)  

 Email  

Paard/hond: 

  Algemene gegevens paard/hond 
  Medische gegevens paard/hond 
  Algemene gegevens dierenarts van paard hond 
 
Waarom verzamelen wij persoonsgegevens? 
Als u zich via onze website inschrijft voor de een afspraak/informatie aanvraag, vragen wij u om 
persoonsgegevens in te vullen. Wij gebruiken de door u ingevulde gegevens om:  

 uw aanvraag te verwerken  

 u te kunnen bellen of e-mailen  

 
Wij bewaren uw persoonsgegevens en de persoonsgegevens van uw dier niet langer dan strikt 
noodzakelijk of zo lang als nodig is volgens wettelijke verplichting.  
 
Welke gegevens kunt u inzien, corrigeren of verwijderen?  
U heeft het recht om uw persoonsgegevens en de persoonsgegevens van uw dier in te zien, te 
corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de 
gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw 
persoonsgegevens en de persoonsgegevens van uw dier. U heeft het recht op 
gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de 
persoonsgegevens waarover wij beschikken in een computerbestand naar u te sturen.  
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw 
persoonsgegevens en de persoonsgegevens van uw dier, of verzoek tot intrekking van uw 
toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens en de persoonsgegevens van 
uw dier sturen naar info@sannydewith.nl.  
 

 



Verstrekking aan derden  
Verstrekking van uw persoonsgegevens of de persoonsgegevens van uw dier aan derden kan 
noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de behandeling. Wij verstrekken uw persoonsgegevens en 
de persoonsgegevens van uw dier alleen aan derden met uw nadrukkelijke toestemming.  
 
Contact  
Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, 
verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te 
gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van 
misbruik, neem dan contact op via telefoonnummer 06-21685007 of via emailadres 
info@sannydewith.nl.  


