
Privacy verklaring 
 
De Shiatsu Praktijk de Rode Meridiaan is verantwoordelijk voor de verwerking van 
persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacy verklaring. 
 
Privacy beleid De Rode Meridiaan 
In uw dossier worden gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn. Ik 
vind het belangrijk dat zorgvuldig met uw persoonsgegevens in het dossier wordt omgegaan. 
Om uw privacy te waarborgen zal ik ervoor zorgen dat 
- uw persoons- en medische gegevens zorgvuldig worden bewaard 
- dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens. 
 
De gegevens uit uw dossier worden door mij zorgvuldig verwerkt. Dit betekent onder 
anderen dat ik  
- vermeld voor welke doeleinden ik uw persoonsgegevens verwerk; 
- alleen met uw toestemming uw gegevens verwerk; 
- alleen met uw expliciete toestemming andere zorgverleners informeer; 
- uw gegevens niet doorgeef aan derden, tenzij dit benodigd is voor het uitvoeren van      
  mijn diensten of wanneer ik daartoe wettelijk verplicht ben; 
- u de mogelijkheid geef om op uw aanvraag uw persoonsgegevens in te zien, te laten 
corrigeren of te laten verwijderen. 
  
Privacy op de zorgnota 
Op de zorgnota  die u ontvangt staan gegevens die door de zorgverzekeraar  gevraagd 
worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar. 
 

• Uw naam, adres en woonplaats 
• Uw geboortedatum 
• Datum van de behandeling 
• Consult shiatsu 24102  

 
Rechten omtrent uw gegevens 
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke ik van u 
ontvangen hebt. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw 
persoonsgegevens  (of een deel hiervan) door mij. Ook heeft u het recht om de door u 
verstrekte gegevens door mij te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan 
een andere partij. Ik zal u vragen om u te legitimeren voordat ik gehoor kan geven aan 
voornoemde verzoeken. 
 
Moge ik uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming 
hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken. 
 
Vragen 
De Rode Meridiaan neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende 
maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en 
ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed 
beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met mij op. 
Website: www.rodemeridiaan.nl 
Email    : info@rodemeridiaan.nl 
Telefoon: 06-38908718 
Lydia Werkman, Vliehors 7, Son. 
 
 
  


