
Privacyverklaring Tandartspraktijk Leentje 
 
Tandartspraktijk Leentje aan de Brouwersgracht 723, hierna genoemd “Tandartspraktijk Leentje”, gevestigd aan Brouwersgracht 723, is 
verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. 
 
Contactgegevens: 
www.tandartsleentje.nl  
Brouwersgracht 723  
0619614643 
 
Leentje Schade is de Functionaris Gegevensbescherming van Tandartspraktijk Leentje. Zij is te bereiken via 
tandartsleentje@gmail.com 

 
Persoonsgegevens die wij verwerken 
Tandartspraktijk Leentje verwerkt persoonsgegevens als u gebruik maakt van onze diensten en/of als u deze gegevens aan ons 
verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken: 
 
- Voor- en achternaam 
- Geslacht 
- Geboortedatum 
- Adresgegevens 
- Telefoonnummer 
- E-mailadres 
- Burgerservicenummer (BSN) 
- Medische en tandheelkundige geschiedenis (o.a. röntgenfoto’s en dossiers van verwijzers) 
- Informatie over uw zorgverzekering 
 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken 
Tandartspraktijk Leentje verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen: 
 
- Het afhandelen van uw betaling 
- Contact met u opnemen 
- Het verlenen van tandheelkundige zorg 
- Het controleren van (medische) gegevens die belang is voor het verlenen van de juiste zorg 

 
Geautomatiseerde besluitvorming 
Tandartspraktijk Leentje maakt geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming. Dit houdt in dat de besluitvorming binnen de 
praktijk altijd wordt uitgevoerd door medewerkers van Tandartspraktijk Leentje. Om dit te ondersteunen maakt de praktijk gebruik van 
de onderstaande computersoftware: 
 
- Exquise, voor het inplannen van de agenda en behandelingstraject van de patiënt 
- Vixwin, voor het maken en opslaan van röntgenfoto’s 
 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren 
Indien u niet langer wenst dat wij over uw gegevens beschikken, kunt u uw dossier opvragen en kunnen wij uw dossier op verzoek 
binnen 3 maanden vernietigen, conform de KNMT richtlijnen. Zo niet dan zijn wij verplicht om het dossier 7 jaar na afloop van de 
behandeling te bewaren conform de wet Fiscale Bewaarsplicht. 
 

Delen van persoonsgegevens met derden 
Tandartspraktijk Leentje verstrekt uitsluitend aan derden na goedkeuring van de patient/ouder/voogd en/of als dit nodig is voor het 
uitvoeren van onze zorgtaak. 
 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken 
Tandartspraktijk Leentje gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken. 
 

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 de eventuele 
toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens U heeft 
tevens het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kan 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 persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw 
toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar tandartsleentje@gmail.com. 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.  
 
Ter bescherming van persoonsgegevens vragen wij u om enkel uw naam en foto zichtbaar te laten zijn op de kopie. Andere gegevens 
zijn niet nodig voor verificatie en creëren onnodig risico. 
 
 
Tandartspraktijk Leentje wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om contact op te nemen met de nationale toezichthouder, 
de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-
persoonsgegevens/tip-ons 

 
Hoe wij persoonsgegevens beveiligen 
Tandartspraktijk Leentje neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, 
onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Dit doen wij door gebruik te maken van 
virusscanners, gegevensversleuteling en worden gegevens alleen verstuurd tussen de praktijk en de patiënt na verificatie van identiteit. 
Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op. 

http://www.tandartsleentje.nl/

