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Privacyverklaring
Dit is de privacyverklaring van de Adviespraktijk Ergotherapie van Ester Haver Droeze – van 
Iersel, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 27323232. In het kader 
van het verstrekken van ergotherapeutisch advies is Ester Haver Droeze verantwoordelijk 
voor de verwerking van persoonsgegevens zoals beschreven in deze verklaring.

Voor het uitbrengen van een advies maakt zij gebruik van een aantal standaard 
persoonsgegevens zoals voorletters en achternaam, geslacht, geboortedatum, beroep, 
adres, telefoonnummer en emailadres van degene over wie wordt geadviseerd. Daarnaast 
dient zij medische gegevens te verzamelen op basis waarvan kan worden geadviseerd. 
Inzage van medische gegevens en overleg met instanties en firma’s geschiedt op basis van 
een machtiging en uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene.

Bij advisering in het kader van letselschadezaken worden gegevens gedeeld met de 
betrokken verzekeringsmaatschappij en belangenbehartiger die om het adviesrapport 
hebben gevraagd. Rapportage wordt eerst ter goedkeuring voorgelegd aan de betrokkene. 
Voor het overige worden gegevens niet doorgegeven aan andere partijen en niet voor 
andere doeleinden gebruikt, tenzij dit wettelijk verplicht is.

Adviespraktijk Ergotherapie Ester Haver Droeze – van Iersel bewaart uw persoonsgegevens 
niet langer dan strikt nodig is voor de bedrijfsvoering of om te voldoen aan een wettelijke 
verplichting. De gevens worden veilig bewaard, in principe voor vijf jaar, op de eigen 
computer (wachtwoord beschermd en met beveiligingssoftware) en in een afgesloten 
papieren archief.

De website van de adviespraktijk legt geen persoonsgegevens vast en hanteert geen 
cookies of vergelijkbare technieken.

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Ook 
heeft u het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens en 
gegensoverdraagbaarheid. Neem daarvoor schriftelijk of per email contact op met Ester 
Haver Droeze – van Iersel.

Deze privacyverklaring is in werking getreden op 1 mei 2018.
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