Privacystatement Echotoon
ECHOTOON

voor eigen doeleinden gaan gebruiken. Het is voorgaande is alleen anders wanneer:

Het privacystatement is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens

a. U uw voorafgaande toestemming heeft gegevens voor de betreffende verstrekking of

door Echotoon, praktijk voor echografie, KvK nummer57844607, hierna aan te duiden

b. Echotoon wettelijk verplicht is om gegevens te verstrekken.

als Echotoon.
Zo worden gegevens ook alleen nog maar verstrekt als we zeker weten dat ook deze
Waar “u of uw” in de tekst vermeld staat wordt bedoeld:

derden de gegevens alleen gebruiken op een manier en voor een doel dat verwant is

• Client van Echotoon

aan het doel waarvoor de gegevens zijn verkregen, en alleen in overeenstemming met
deze Privacyverklaring en de geldende wet- en regelgeving:
• Alleen personen die een behandelrelatie met u hebben, zoals uw verloskundige,

VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS
DOOR ECHOTOON
Voor Echotoon is de bescherming van persoonsgegevens zeer belangrijk.

huisarts of gynaecoloog (en hun naaste medewerkers) mogen op grond van die
regels toegang hebben tot uw medische gegevens.
• Echotoon, heeft de wettelijke verplichting om een aantal persoons- en medische

Wij zijn ons ervan bewust dat u vertrouwen in ons stelt Echotoon vindt het belangrijk

`gegevens aan te leveren voor een landelijke database (Peridos) ten behoeve van

om u hierover duidelijk en transparant te informeren.

kwaliteitsbewaking en wetenschappelijk onderzoek met betrekking tot prenatale
screening (combinatietest en 20-weken echo). Uw zorgverlener heeft u hierover

Echotoon respecteert uw privacy en draagt er zorg voor dat uw persoonlijke gegevens

voorgelicht tijdens het informatiegesprek over prenatale screening (counseling).

altijd vertrouwelijk en in overeenstemming met de toepasselijke privacywetgeving

Als u er bezwaar tegen heeft dat uw gegevens in Peridos worden opgenomen,

worden behandeld ter bescherming van uw persoonlijke levenssfeer.

kunt u dat mededelen aan de echoscopist.
• Verder gelden er altijd de op grond van de wet vereiste
geheimhoudingsverplichtingen en beveiligingsmaatregelen om te voorkomen

DOELEINDEN VAN DE VERWERKING
Echotoon verwerkt uw persoonsgegevens om haar activiteiten zo goed mogelijk te

dat uw persoonsgegevens zomaar bekend worden bij andere partijen.
• Echotoon heeft met de partijen waaraan zij uw persoonsgegevens kan verstrekken

kunnen uitvoeren , in overeenstemming met de geldende wettelijke verplichtingen:

afspraken gemaakt zodat er voldoende waarborgen zijn voor de zorgvuldige

• Uitvoeren en registreren van het echoscopisch onderzoek;

verwerking van uw persoonsgegevens, in overeenstemming met de wet en het

• Verrichten van / meewerken aan wetenschappelijk of statistisch onderzoek;

interne privacybeleid van Echotoon en deze Privacyverklaring.

• Leveren van informatie en het (elektronisch) beantwoorden van uw vragen;
• Verstrekking van gegevens aan derden - zoals zorgverzekeraars - op basis
van wettelijke of contractuele verplichtingen;

BEWAARTERMIJN

• Berekenen, vastleggen en innen van de vergoeding voor de behandeling

Gegevens mogen op grond van de AVG niet langer worden bewaard dan gezien

(met inbegrip van het in handen van derden stellen van vorderingen);

het doel waarvoor zij worden verwerkt. De bewaartermijn van uw gegevens wordt

• Doen uitoefenen van accountantscontrole;

volgens de volgende criteria bepaald: toepasselijke wet- en regelgeving omtrent

• Behandelen van eventuele geschillen;

bewaartermijnen. Als de bewaartermijn is verstreken worden de persoonsgegevens

• Voor het voldoen aan wettelijke verplichtingen, zoals de administratie-

door Echotoon digitaal verwijderd uit de systemen en vertrouwelijk papier wordt

en bewaarplicht;

vernietigd door een hiervoor gecertificeerd bedrijf. Uw gegevens worden bewaard
volgens de wettelijke bewaartermijnen, vastgelegd in onder andere:
• Burgerlijke Wetboek.

RECHTSGROND VOOR DE VERWERKING

• Uitvoeringsbeschikking dividendbelasting.

De rechtsgrond voor de hiervoor bedoelde doeleinden van verwerking is gelegen in:

• Wet op de omzetbelasting.

1. Het op uw verzoek nemen van precontractuele maatregelen en/of de uitvoering

• Algemene Wet Bestuursrecht.

van de met u gesloten overeenkomst(en) (artikel 6 lid 1 sub b Algemene Verordening

• Douanewet.

Gegevensbescherming (hierna: “AVG”);

• Uitvoeringsbeschikking omzetbelasting.

2. Het voldoen aan wettelijke verplichtingen (artikel 6 lid 1 sub c AVG);

• Uitvoeringsbeschikking LB.

3. Het beschermen van vitale belangen van uzelf of anderen (artikel 6 lid 1 sub d AVG);

• Wet Rijksbelastingen.
• Wet stimulering Arbeidsdeelnamen Minderheden.
• Wet Arbeid Vreemdelingen.

VERPLICHTE VERSTREKKING

• Arbeidstijdenbesluit.

Wanneer wij u om persoonsgegevens vragen, dan zullen wij per situatie kenbaar maken

• Uitvoeringswet AVG.

of de verstrekking van de gegevens noodzakelijk of verplicht is en wat de (mogelijke)
gevolgen zijn indien de gegevens niet worden verstrekt. Uitgangspunt daarbij is steeds
dat Echotoon niet meer persoonsgegevens zal verwerken dan noodzakelijk voor de

BEVEILIGING VAN PERSOONSGEGEVENS

hiervoor beschreven doeleinden.

Echotoon zal passende technische en organisatorische maatregelen (doen) nemen om
persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige
verwerking. In dat kader zijn diverse maatregelen genomen:

UITWISSELING MET DERDEN

• Autorisatiebeleid;

Echotoon verstrekt overigens geen persoonsgegevens aan derde partijen die de gegevens

• Certificering;
• Incidenten- en datalekmanagement;
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• Wachtwoordenbeleid;

in een gangbaar bestandsformaat. Dit recht geldt alleen voor de persoonsgegevens die

• Fysieke beveiliging;

wij van u verwerken op grond van uw toestemming of een met u gesloten overeenkomst.

• Regelmatige audits;

Het recht geldt bovendien alleen voor de gegevens die wij al in digitale vorm verwerken

• Encryptie van data (versleutelde communicatie);

(dus niet voor analoge verwerkingen). U bent vrij die gegevens vervolgens door te

• Behandeling van de data als zijnde vertrouwelijk;

geven aan een andere partij.

• Clean desk policy en
• Automatische vergrendeling computers.

Mocht er een koppeling bestaan tussen onze systemen en de systemen van de derde
partij waaraan u de gegevens wilt (laten) doorgeven, dan kunnen wij die doorgifte
mogelijk direct namens u verzorgen. Informeer daarvoor naar de mogelijkheden.

WETTELIJK REGELS BIJ VERWERKING
VAN PERSOONSGEGEVENS

Intrekken van toestemming

Bij de verwerking van persoonsgegevens is Echotoon onder meer gebonden

Voor de hiervoor als Echotoon genummerde doeleinden geldt dat wij uw gegevens

aan de volgende wet- en regelgeving:

verwerken op basis van uw toestemming. U heeft te allen tijde het recht een eenmaal

• Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en

gegeven toestemming in te trekken. Wij zullen de verwerking dan ogenblikkelijk staken.

• Uitvoeringswet AVG.
Het intrekken van de toestemming heeft geen terugwerkende kracht. Alle verwerkingen
die al hebben plaatsgevonden blijven dus rechtmatig.

RICHTLIJNEN EN CODES BIJ VERWERKING
PERSOONSGEGEVENS

Uitoefening van de rechten

De echoscopistes van Echotoon handelen ten aanzien van de door hen te verrichten

Het uitoefenen van de rechten is voor u kosteloos, behoud misbruik. U oefent de

werkzaamheden in beginsel conform ons interne privacybeleid. Hiernaast hanteren zij

rechten uit door contact op te nemen via onderstaande contactgegevens.

de morele normen en waarden uithoofde van hun beroepsethiek en houden zij zich
aan de wettelijke privacyregels.

Termijnen
Wij zullen uw vragen/verzoeken in beginsel binnen één (1) maand beantwoorden.
Mocht de beantwoording van uw vraag/verzoek onverhoopt meer tijd kosten, dan

UW RECHTEN

zullen wij u hierover binnen één (1) maand informeren. Het kan zijn dat vanwege de

Op grond van de wet- en regelgeving heeft u diverse rechten. We zetten de rechten

complexiteit van de verzoeken en/of het aantal verzoeken de beantwoordingstermijn

voor u hieronder op een rij.

in totaal oploopt tot drie (3) maanden.

Inzagerecht

Identificatie

U heeft het recht de door Echotoon verwerkte persoonsgegevens in te zien. Dit houdt

Wij kunnen bij alle vragen/verzoeken vragen om nader bewijs van uw identiteit.

in dat u kunt opvragen welke persoonsgegevens er van u zijn geregistreerd en voor

Dit doen we om te voorkomen dat we persoonsgegevens aan de verkeerde partij

welke doeleinden die gegevens worden gebruikt.

verstrekken of ten onrechte wijzigingen aanbrengen in de verwerking van
persoonsgegevens. Om de afhandeling van uw verzoek zo vlot mogelijk te laten

Correctie- en verwijderingsrecht

verlopen, verzoeken we u dan ook op voorhand een kopie van uw identiteitsbewijs

U heeft het recht gegevens te laten wijzigen of te laten verwijderen indien de gegevens

mee te zenden.

niet (langer) juist zijn, of indien de verwerking niet (langer) gerechtvaardigd is.

Individuele afweging bij ieder verzoek
Recht van bezwaar

We wijzen u er op dat de hiervoor beschreven rechten geen absolute rechten zijn.

Het recht van bezwaar houdt in dat u vanwege uw specifieke situatie bezwaar kunt

Er kunnen omstandigheden zijn die maken dat we aan een bepaald verzoek geen

maken tegen bepaalde verwerkingen van persoonsgegevens.

gehoor kunnen geven. We zullen ieder verzoek steeds op zijn eigen merites

U heeft dit recht bij alle verwerkingen die niet zijn gebaseerd op:

beoordelen. Mochten we aan een bepaald verzoek geen gehoor (kunnen) geven,

1) Uw toestemming;

dan zullen we dit uiteraard gemotiveerd aan u kenbaar maken. U kunt vervolgens in

2) Het op uw verzoek nemen van precontractuele maatregelen en/of de uitvoering

dat geval eventueel de gang naar de rechter maken.

van de met u gesloten overeenkomst(en);
3) Het voldoen aan wettelijke verplichtingen of

Google Analytics

4) Het beschermen van vitale belangen van uzelf of anderen.

Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google,
als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en

Recht op beperking

rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze

U heeft onder omstandigheden ook het recht op beperking van de verwerking van uw

informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht,

gegevens. Dit houdt kortgezegd in dat Echotoon de verwerking van de gegevens tijdelijk

of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen

“bevriest”. U kunt dit recht inroepen in vier situaties:

invloed op. Wij hebben Google wel/niet toegestaan de verkregen analytics informatie

1) In afwachting van de beoordeling van een correctieverzoek;

te gebruiken voor andere Google diensten.

2) Indien gegevens eigenlijk gewist zouden moeten worden maar u geen
verwijdering wenst;
3) Indien Echotoon de gegevens niet langer nodig heeft terwijl u de gegevens
nog wel nodig heeft voor (de voorbereiding op) een rechtszaak en
4) In afwachting van de beoordeling van een bezwaar.

De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd.
Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht
naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt
zich te houden aan de Privacy Shield principles en is aangesloten bij het Privacy
Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er

Recht op gegevensoverdraagbaarheid

sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele

U heeft het recht om de door u aan Echotoon verstrekte gegevens (terug) te ontvangen

persoonsgegevens.”
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Op onze website zijn buttons opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten

VRAGEN

(“liken”) of delen (“tweeten”) op sociale netwerken als Facebook en Twitter.

Verder staat het u uiteraard vrij vragen te stellen over de door ons verwerkte

Deze buttons werken door middel van stukjes code die van Facebook respectievelijk

persoonsgegevens. Neem voor vragen over de privacy contact met ons op via

Twitter zelf afkomstig zijn. Door middel van deze code worden cookies geplaatst.

onderstaande contactgegevens.

Wij hebben daar geen invloed op. Leest u de privacyverklaring van Facebook
respectievelijk van Twitter (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te lezen wat zij
met uw (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verwerken.”

WIJZIGINGEN
Dit privacystatement kan door Echotoon worden gewijzigd. Deze wijzigingen worden

“De informatie die ze verzamelen wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd.

bekendgemaakt op de website van Echotoon, (www.echotoon.nl).

De informatie wordt overgebracht naar en door Twitter, Facebook, Google + en
LinkedIn opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. LinkedIn, Twitter, Facebook

Echotoon kan uw persoonsgegevens verwerken voor nieuwe doeleinden die nog niet

en Google + stellen zich te houden aan de Privacy Shield principes en zijn aangesloten

staan vermeld in dit privacystatement. In dat geval zullen wij contact met u opnemen

bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt

alvorens uw gegevens te gebruiken voor deze nieuwe doeleinden, om u op de hoogte

in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van

te stellen van de wijzigingen aan ons privacystatement voor de bescherming van

eventuele persoonsgegevens.”

persoonlijke gegevens en om u de kans te bieden uw deelname te weigeren.

RECHT OP INZAGE, CORRECTIE EN
VERWIJDERING VAN PERSOONSGEGEVENS

CONTACTGEGEVENS

“Recht op inzage en correctie of verwijdering van jouw gegevens

doen op één (1) van uw wettelijke rechten, kunt u contact met ons opnemen via

Je hebt het recht om te vragen om inzage in en correctie of verwijdering van

onderstaande gegevens:

jouw gegevens. Zie hiervoor onze contactpagina.

telefoon: 050 - 76 30 450

Als u vragen heeft over dit privacystatement of ons privacybeleid, of een beroep wilt

adres: Zuiderpark 20A, 9724 AH Groningen
internet: www.echotoon.nl

FUNCTIONARIS GEGEVENSBESCHERMING
Echotoon heeft een Functionaris Gegevensbescherming (hierna: FG) aangesteld.

Functionaris Gegevensbescherming

De FG houdt toezicht op de naleving van de privacywetgeving en adviseert Echotoon

Patricia Koster - Stockx

over de privacywetgeving.

telefoon: 06-21113557
adres: Parklaan 9, 9724 AH Groningen

De FG is onafhankelijk en geniet wettelijke ontslagbescherming. De FG rapporteert

internet: www.echotoon.nl

rechtstreeks aan de hoogste leidinggevende van Echotoon.

De FG is bovendien de contactpersoon voor alle vragen die over privacy gaan,
zowel voor u als betrokkene als voor de toezichthouder.

U vindt de contactgegevens van de FG onderaan dit privacystatement.

KLACHTENREGELING
Echotoon hecht veel waarde aan tevreden relaties. Daarom werken we continu aan
de kwaliteit van onze dienstverlening. Waar gewerkt wordt, kunnen echter fouten
worden gemaakt en misverstanden ontstaan. Indien u ontevreden bent over onze
dienstverlening, één van onze medewerkers of welk aspect van onze organisatie dan
ook, dan nodigen wij u nadrukkelijk uit om ons dat zo snel mogelijk te laten weten.
Uw opmerkingen nemen wij zeer serieus en waar wenselijk zoeken we samen met u naar
een passende oplossing. Klachten kunnen op verschillende wijze aan ons kenbaar
worden gemaakt:
a) Telefonisch door contact met ons op te nemen 050-7630450 of
b) Schriftelijk door de klacht te versturen naar mail@echotoon.nl of Echotoon,
tav P. Koster, Zuiderpark 20A, 9724AH te Groningen

De klachtenprocedure van Echotoon is op ieder moment op te vragen of te
downloaden van haar website www.echotoon.nl.

TOEZICHTHOUDER
Het staat u verder altijd vrij een klacht in te dienen bij de toezichthouder. De
toezichthouder op de privacywetgeving is de Autoriteit Persoonsgegevens. U vindt de
contactgegevens van de Autoriteit Persoonsgegevens via de website www.
autoriteitpersoonsgegevens.nl
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