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Privacy verklaring Kraamzorg Bonneke      
 

1 Inleiding 
 
De AVG (GDPR) is de wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op 
grond van deze wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten 
en heeft degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten. Naast deze algemene wet 
gelden specifieke regels voor de privacy in de gezondheidszorg. Deze regels staan onder 
andere vermeld in de Wet Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO).  
 
Deze privacy verklaring van Kraamzorg Bonneke heeft als doel: 
 
- u te informeren over uw rechten en onze plichten die gelden op grond van de AVG en de WGBO. 
- u te informeren over hoe Kraamzorg Bonneke omgaat met de verwerking van persoonsgegevens 
van bezoekers van de website en klanten.  
- u te informeren over welke categorieën persoonsgegevens worden verzameld, voor welk doel de 
persoonsgegevens worden gebruikt en aan welke categorieën van ontvangers de persoonsgegevens 
worden verstrekt. 
 

2 Informatie over Kraamzorg Bonneke 
 
Kraamzorg Bonneke is gevestigd te Hoofddorp en ingeschreven onder inschrijvingsnummer 
81917422 in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. 
Heeft u vragen over de privacy verklaring dan kunt u contact opnemen met Kraamzorg Bonneke, 
bereikbaar op telefoonnummer 0625011102 of per email via info@kraamzorgbonneke.nl. 
 
De Functionaris voor de Gegevensbescherming van Kraamzorg Bonneke is mevr. B Schuuring-de 
Vos, te bereiken via bonneke@kraamzorgbonneke.nl 
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3 Verwerking van persoonsgegevens 
 
Kraamzorg Bonneke kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de 
diensten van Kraamzorg Bonneke, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een 
contactformulier op de website heeft verstrekt. 
 
Volgens de AVG is Kraamzorg Bonneke verantwoordelijk voor de verwerking van 
persoonsgegevens die in de praktijk plaatsvindt. Aan de plichten die daaruit voortkomen, 
voldoet de praktijk als volgt: 
- De persoonsgegevens worden voor specifieke doelen verwerkt: 

- om u te kunnen bellen of e-mailen en onze dienstverlening uit te kunnen voeren  
- voor zorgverlening 
- voor doelmatig beleid of beheer 

- U wordt op de hoogte gesteld van het feit dat er persoonsgegevens van u verwerkt 
worden. Bijvoorbeeld via uw zorgverlener, een folder of onze website. 
- De medewerkers van Kraamzorg Bonneke gaan vertrouwelijk om met uw persoonsgegevens. 
- Uw persoonsgegevens worden goed beveiligd tegen onbevoegde toegang. 
- Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk voor de zorgverlening.   
Voor medische gegevens is deze bewaartermijn in principe 15 jaar (vanaf de laatste 
behandeling), tenzij langer bewaren noodzakelijk is, bijvoorbeeld voor de gezondheid 
van uzelf of van uw kinderen. Dit is ter beoordeling van de behandelaar. 
 
Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken: 
- Voor- en achternaam 
- Geslacht 
- Geboortedatum 
- Geboorteplaats 
- Adresgegevens 
- Telefoonnummer 
- E-mailadres 
- IP-adres 
- Locatiegegevens 
- Gegevens over uw activiteiten op onze website 
- Internetbrowser en apparaat type 
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4 Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens 
 
Kraamzorg Bonneke verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u: 
- ras 
- godsdienst of levensovertuiging 
- seksuele leven 
- gezondheid 
- gegevens van personen jonger dan 16 jaar 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 er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens 
hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met 
ons op via info@kraamzorgbonneke.nl, dan verwijderen wij deze informatie. 
 

5 Bewaartermijn persoonsgegevens 
 
Kraamzorg Bonneke bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te  
realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Indien er geen overeenkomst met u tot stand 
komt worden de gegevens niet langer dan een jaar bewaard. 
 
Medische gegevens worden in principe wettelijk maximaal 15 jaar bewaard. 
 

6 Delen van persoonsgegevens met derden 
 
Kraamzorg Bonneke verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit  
nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke 
verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een 
bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid 
van uw gegevens. Kraamzorg Bonneke blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. 
 

7 Websitebezoek 
 
Op de website van Kraamzorg Bonneke worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, 
Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Kraamzorg 
Bonneke gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens 
worden zo veel als mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt. Deze 
privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze 
website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige 
manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze 
websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken. 
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8 Google Analytics 
 
Kraamzorg Bonneke maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de 
website gebruiken. De instelling van Google Analytics zijn volledig privacy vriendelijk ingesteld 
conform de AVG.  
 
Met betrekking tot deze informatie: 
- er is een bewerkersovereenkomst afgesloten met Google 
- in geen geval worden er inhoudelijke gegevens gedeeld met Google 
- de metadata wordt geanonimiseerd (zoals IP adres) verwerkt en niet gebruikt voor 
advertentiedoeleinden, zoals retargeting via social media of het Google Display Network 
 
Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om 
rapporten over de website aan Kraamzorg Bonneke te kunnen verstrekken. 
Deze rapporten worden gebruikt voor het optimaliseren van de website. 
 
Onderstaande cookies worden door Google Analytic geplaatst; 
naam: GA_  
doel: Client-ID,  identificeren gebruiker en apparaat 
bewaarperiode: 2 jaar, na laatste bezoek 

 
naam: GA_<property-id>  
doel: Analytics property-id,  identificeren website 
bewaarperiode: 2 jaar, na laatste bezoek 

 

9 Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 
 
U heeft het recht om uw persoonsgegevens 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 door Kraamzorg Bonneke en heeft 
u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om 
de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u 
genoemde organisatie, te sturen. 
 
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw 
persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van 
uw persoonsgegevens sturen naar info@kraamzorgbonneke.nl. 
 
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw 
identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine 
readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en 
Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.  
We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Kraamzorg Bonneke wil u er 
tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale 
toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: 
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons 
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10 Beveiliging persoonsgegevens 
 
Kraamzorg Bonneke neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt 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 info@kraamzorgbonneke.nl 


