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UW PRIVACY 
 
Acupunctuur Praktijk San Jiao, gevestigd Skagerrak 14 1501 AZ Zaandam, is verantwoordelijk voor 
de verwerking van persoonsgegevens zoals weergeven in deze privacyverklaring. 
 
Contactgegevens: 
https://sanjiao-acupunctuur.nl/Skagerrak 14 1501 AZ Zaandam. 06-42272817 
S. Slagt is de Functionaris Gegevensbescherming van S. Slagt Praktijk voor Acupunctuur en is te 
bereiken via info@sanjiao-acupunctuur.nl. 
 
Persoonsgegevens die wij verwerken 
 
Acupunctuur Praktijk San Jiao verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze 
diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de 
persoonsgegevens die wij verwerken: 
 
-Voor- en achternaam 
-Geslacht 
-Geboortedatum 
-Adresgegevens 
-Telefoonnummer 
-E-mail adres 
 
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken 
 
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers 
die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter 
niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn 
bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen 
verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die 
toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact 
met ons op via info@sanjiao-acupunctuur.nl, dan verwijderen wij deze informatie. 
 
Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken 
 
Acupunctuur Praktijk San Jiao verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen: 

- Het afhandelen van uw betaling 
- U te kunnen bellen of e-mailen indien nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen 

voeren 
- U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten 
- U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken 
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- Om goederen en diensten te leveren 
- Acupunctuur Praktijk San Jiao verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier letterlijk toe 

verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte. 
 
 
 
Dossiervorming 
 
Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat de behandelend therapeut een dossier aanlegt. Dit is ook een 
wettelijke plicht opgelegd door de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). Uw dossier bevat 
aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen. 
 
Behalve de AVG, zijn de WGBO (Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst) en de beroepscode van mijn 
beroepsvereniging (ZHONG) en van de Koepel Klachtenafhandeling Alternatieve Behandelwijze (verder: koepel KAB) 
van toepassing op mijn werk. Deze zijn van invloed op de doeleinden waarvoor ik persoonsgegevens vastleg. 
 
Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die de behandelend 
therapeut, na uw expliciete toestemming, heeft opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de 
huisarts. 

Wij doen ons best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat wij: 

 zorgvuldig omgaan met uw persoonlijke en medische gegevens; 
 ervoor zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens 
 een wettelijk geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim) hanteren 

 
Als uw behandelend therapeut heeft als enige toegang tot de gegevens in uw dossier.  

De gegevens uit uw dossier kunnen ook voor de volgende doelen gebruikt worden: 

 Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld wanneer de therapie is afgerond of bij een verwijzing 
naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming. 

 Voor het gebruik bij waarneming, tijdens mijn afwezigheid. 
 Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing. 
 Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat de 

behandelend therapeut of zijn administrateur een factuur kan opstellen. 
 

Als ik om een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw 
toestemming vragen. 

Privacy op de zorgnota 
Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota 
kan declareren bij uw zorgverzekeraar.  

 Uw naam, adres en woonplaats  
 Uw klantnummer en/of uw geboortedatum 
 de datum van de behandeling 
 Consult: Chinese kruidengeneeskunde 24101/ Consult Shiatsu 24102/ Consult Acupunctuur 24104/ Consult 

Tuina 24105. 

  


