
Privacyverklaring en toestemming verwerking persoonsgegevens 

Persoonsgegevens die worden verwerkt: 

Muriel Paauwe Diergezondheid kan uw (persoons)gegevens verwerken wanneer u gebruik maakt van 

de diensten van de osteopathiepraktijk.  

De persoonsgegevens die verwerkt worden zijn: 

- NAW gegevens eigenaar 

- Telefoonnummer  

- E-mailadres  

- Bezoekadres waar uw dier verblijft 

 

Daarnaast verwerken wij een aantal gegevens die geen persoonsgegevens zijn, maar waar wij net zo 

zorgvuldig mee om gaan: 

- Naam, afstamming, chipnummer, geslacht, ras en leeftijd van uw dier 

- Eventueel gegevens van de dierverzekering waar het dier verzekerd is 

- Declaratiegegevens 

- Verwijsgegevens 

- Gegevens dierenarts/specialist/verwijzer 

- Informatie uit de anamnese, onderzoek en behandeljournaal 

- vragenlijsten 

Doel: 

Muriel Paauwe Diergezondheid verwerkt uw gegevens: 

- ten behoeve van de behandeling van uw dier 

- om contact met u op te kunnen nemen( telefonisch, dan wel schriftelijk, dan wel per e-mail) 

- om na toestemming van de diereigenaar contact met derden op te kunnen nemen , 

bijvoorbeeld  andere professionals voor overleg over uw dier 

- voor het versturen van facturen 

Informatie uit de anamnese, het onderzoek en de behandeling wordt gebruikt om het 

behandelverloop inzichtelijk te maken.  

Hoe, waar en voor hoelang worden de gegevens bewaard 

Muriel Paauwe Diergezondheid bewaart de gegevens digitaal in haar PC in een PDF bestand voor 5 

jaar na de laatste behandeling. Tevens wordt er een uitgeprinte en/of geschreven versie van de 

gegevens bewaard in het archief van Muriel Paauwe Diergezondheid . 

Delen 

Muriel Paauwe Diergezondheid verstrekt alleen gegevens aan derden indien u hier zelf toestemming 

voor geeft. Voorts worden de NAW gegevens gedeeld met de belastingadviseur bij het doorgeven 

van de omzetgegevens bij de jaarlijkse aangifte.  



Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

U heeft het recht uw (persoons) gegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een 

verzoek tot inzage, correctie of verwijdering indienen via info@murielpaauwediergezondheid.nl . 

Muriel Paauwe Diergezondheid zal zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen vier weken op uw verzoek 

reageren. Houdt u er rekening mee dat Muriel Paauwe Diergezondheid als onderneming wettelijk 

gehouden is de gegevens 15 jaar te bewaren. 

Intrekken 

U heeft het recht om uw toestemming voor verwerking van gegevens in te trekken. Dit kunt u 

aangeven via info@murielpaauwediergezondheid.nl 

Klachten 

U heeft het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als Muriel Paauwe 

Diergezondheid bovengenoemde aantoonbaar niet naleeft. 

Beveiliging: 

Muriel Paauwe Diergezondheid voert regelmatig een PC beveiligingsscan uit. 

  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                                           

Naam:  

Datum: 

□  Ik heb de privacy verklaring gelezen 

□  Ik ga akkoord met de verwerking van gegevens door Muriel Paauw Diergezondheid 

□ Ik geef toestemming voor overleg met derden  
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