
Privacyreglement van Mijn Regenboog 

In dit document geef ik (Fatma Ataman) u informatie over hoe mijn onderneming (Mijn 

Regenboog) omgaat met uw persoonlijke gegevens, die ik in het kader van mijn 

werkzaamheden ga ontvangen. Vanwege de gevoeligheid van deze gegevens heb ik privacy 

hoog in het vaandel staan. 

Mijn onderneming is (verwerkings) verantwoordelijke voor het verzamelen en gebruiken van 
uw gegevens. In mijn privacyverklaring kunt u lezen welke persoonsgegevens ik verwerk en 
waarvoor. Tevens is hierin opgenomen welke rechten u heeft. Mocht u vragen hebben of uw 
rechten willen uitoefenen dan kunt u contact opnemen middels onderstaande 
contactgegevens.  
 
Voor wie geldt deze privacyverklaring? 
 Deze privacyverklaring geldt voor al mijn cliënten. Daarnaast is deze privacyverklaring van 
toepassing wanneer u mijn website bezoekt, een voormalige cliënt bent, cliënt wil worden of 
wilde worden maar dit uiteindelijk niet is gebeurd of ik voor uw zorgaanbieder waarneem. 
 
Uw persoonsgegevens 
 Om de zorg te kunnen verlenen die bij uw situatie past, ga ik met u in gesprek. In dit gesprek 
stel ik u verschillende vragen. Deze vragen hebben betrekking op uw gezondheidssituatie, 
medicijngebruik, zorgbehoefte en wensen voor zover nodig ten behoeve van de 
geïndiceerde of gewenste zorg en uw eigen mogelijkheden. Daarnaast kan om andere 
persoonsgegevens worden gevraagd, waaronder: uw naam, adres, geboortedatum, BSN, 
rekeningnummer, telefoonnummer en e-mailadres. Indien u wordt behandeld, worden deze 
gegevens vastgelegd in uw medisch dossier. 
 
Waarvoor verwerkt Mijn Regenboog uw persoonsgegevens? 
Uw persoonsgegevens worden door mij verwerkt voor de volgende doeleinden: 
1. Het uitvoeren van de met u gesloten overeenkomst(en); 
2. Het voeren van de administratie alsmede andere interne beheersactiviteiten; 
3. Het berekenen, vastleggen en innen van verschuldigde bedragen; 
4. Het afhandelen van informatieaanvragen; 
5. Het uitvoeren van tevredenheidsonderzoeken 
6. Het verbeteren van de dienstverlening van Mijn Regenboog; 
7. Om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen, zoals de administratie-en bewaarplicht; 
8. Om eventuele klachten correct te behandelen. 
9. Om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te  
     kunnen voeren 
10. Om u een factuur te sturen voor de behandeling. Deze facturen bewaar ik voor mijn 
debiteurenadministratie. Indien een rekening na meerdere herinneringen niet wordt 
betaald, kunnen gegevens worden gedeeld met derden voor de incasso. 
11. Om melden van incidenten  
12. Het kan noodzakelijk zijn dat gegevens worden gedeeld met derden, zoals een ICT-

leverancier of een administratiekantoor. Indien deze derde zich kwalificeert als een 

verwerker, dan sluit ik een verwerkersovereenkomst af met deze partij zodat uw privacy 

beschermd is. 



Op grond waarvan mag Mijn Regenboog deze persoonsgegevens verwerken? 
Toestemming: De betrokkene heeft toestemming gegeven voor de verwerking van zijn 
persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden. 
Overeenkomst: De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst 
waarbij de betrokkene partij is, of om op verzoek van de betrokkene vóór de sluiting van een 
overeenkomst maatregelen te nemen. 
Wettelijke verplichting: De verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke 
verplichting die op de verwerkingsverantwoordelijke en verwerker rust. 
Vitaal belang: De verwerking is noodzakelijk om de vitale belangen van de betrokkene of van 
een ander natuurlijke persoon te beschermen. 
 
Is het noodzakelijk om persoonsgegevens aan Mijn Regenboog te verstrekken?  
Wanneer ik om persoonsgegevens vraag dan hanteer ik als uitgangspunt dat niet meer 
persoonsgegevens wordt gevraagd dan noodzakelijk voor de hiervoor beschreven 
doeleinden. Het verstrekken van persoonsgegevens is een noodzakelijke voorwaarde om 
een overeenkomst met Mijn Regenboog te sluiten. Indien u geen persoonsgegevens wenst 
te verstrekken, dan kunt u geen gebruik maken van zorgverlening en/of diensten. 
 
Hoe lang worden mijn persoonsgegevens bewaard? 
Mijn Regenboog bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is op grond van 
geldende wet- en regelgeving.  
Mijn Regenboog is op basis van de WGBO verplicht om medische dossiers 20 jaar te bewaren 
te rekenen vanaf het tijdstip waarop de laatste wijziging in het dossier heeft plaatsgevonden, 
of zoveel langer als redelijkerwijs uit de zorg van een goed hulpverlener voortvloeit (of 
indien dit in het belang is van een ander). Als deze termijn is verstreken zullen uw gegevens 
worden vernietigd. Voor gegevens waarop de WGBO niet van toepassing is, geldt in beginsel 
dat uw gegevens niet langer worden bewaard dan noodzakelijk tenzij voor deze gegevens 
een afwijkende wettelijke bewaartermijn geldt. 
 
Hoe beveiligt Mijn Regenboog uw persoonsgegevens? 
Met de gegevens die ik van u ontvang, ga ik zorgvuldig om. Ik heb technische en 
organisatorische maatregelen genomen om te voorkomen dat onbevoegden kennis kunnen 
nemen van deze gegevens. Als zorgaanbieder heb ik een beroepsgeheim, op grond waarvan 
in de basis niets mag worden doorgegeven aan derden. Daarnaast geef ik geen 
persoonsgegevens door aan een land buiten de Europese Economische Ruimte (EER). In 
uitzonderingsgevallen kan het voor andere zorgverleners nodig zijn om snel toegang te 
krijgen tot uw medisch dossier, bijvoorbeeld bij spoedgevallen. Om te voldoen aan mijn 
verantwoordingsplicht houd ik registers bij van verwerkingen en eventuele datalekken. Als u 
de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van 
misbruik, neem dan contact op met mij, via mailadres: mijnregenboog@hotmail.com 
 
Wat zijn uw rechten met betrekking tot de door Mijn Regenboog 
verwerkte persoonsgegevens? 
Op grond van de wet heeft u diverse rechten. Hierna licht ik deze kort toe. 
 
 
 



Recht op inzage en afschrift 
U heeft het recht om kennis te nemen van de gegevens in uw dossier. U kunt op afspraak uw 
dossier inzien. Persoonlijke aantekeningen en gegevens van derden in het dossier vallen niet 
onder het inzagerecht. Daarnaast mag u mij altijd om een afschrift van uw 
persoonsgegevens vragen. Ik verstrek dit afschrift eenmalig kosteloos. 
 
Recht op correctie 
Indien u meent dat ik bepaalde gegevens over u onjuist in mijn administratie heb verwerkt 
dan kunt u om correctie vragen. U kunt eveneens uw cliëntendossier aanvullen. Zorg er 
daarnaast voor dat u wijzigingen in uw situatie doorgeeft zodat de gegevens op basis 
waarvan ik zorg verleen correct zijn.  
 
Recht op verwijdering 
Indien u niet langer wilt dat ik bepaalde gegevens in mijn administratie bewaar dan kunt u 
mij verzoeken deze gegevens te verwijderen. Aan dit verzoek zal ik in de meeste gevallen 
voldoen. In bepaalde gevallen is verwijdering niet mogelijk. Gelet moet worden op het 
belang van een ander om de gegevens te bewaren of op de wettelijke voorschriften die zich 
tegen vernietiging verzetten 
 
Brongegevens 
 Indien ik van derden persoonlijke informatie van u ontvang dan informeer ik u over de bron 
waaruit ik deze informatie heb ontvangen. 
 
Overige rechten  
U heeft tevens recht op informatie, beperking van de gegevensverwerking, recht op verzet 
tegen de gegevensverwerking en het recht op het verkrijgen van uw gegevens in 
elektronische vorm. Daarnaast heeft u ook het recht om op te vragen door wie en wanneer 
er bepaalde informatie via het elektronisch uitwisselingssysteem aan anderen beschikbaar is 
gesteld en wanneer er door anderen bepaalde informatie is ingezien of opgevraagd. 
 

Recht op gegevensoverdraagbaarheid 
U heeft het recht om de door u aan Mijn Regenboog verstrekte gegevens (terug) te 
ontvangen in een gangbaar bestandsformaat. Dit recht geldt alleen voor de 
persoonsgegevens die ik van u verwerk op grond van uw toestemming of een met u gesloten 
overeenkomst. Het recht geldt bovendien alleen voor de gegevens die ik al in digitale vorm 
verwerk (dus niet voor ‘papieren’ verwerkingen). U bent vrij die gegevens vervolgens door te 
geven aan een andere organisatie. Mocht er een koppeling bestaan tussen mijn systeem en 
de systeem van de organisatie waaraan u de gegevens wilt laten doorgeven, dan kan ik die 
doorgifte mogelijk direct namens u verzorgen. Informeer daarvoor naar de mogelijkheden. 

Intrekken van toestemming 
Indien ik uw gegevens verwerk op basis van uw toestemming dan heeft te allen tijde het 
recht een eenmaal gegeven toestemming in te trekken. Ik zal de verwerking dan onmiddellijk 
staken. Het intrekken van de toestemming heeft geen terugwerkende kracht; alle 
verwerkingen die al hebben plaatsgevonden blijven dus rechtmatig. 



Uitoefening van de rechten 
Het uitoefenen van de rechten is voor u in principe kosteloos behoudens misbruik. U oefent 
de rechten uit door contact op te nemen via de contactgegevens onderaan deze 
Privacyverklaring. 

Termijnen 
Ik doe mijn uiterste best om uw vragen/verzoeken binnen een maand te beantwoorden. 
Mocht de beantwoording van uw vraag/verzoek meer tijd kosten, dan zal ik u hierover 
binnen een maand informeren. Het kan zijn dat vanwege de complexiteit van de verzoeken 
en/ of het aantal verzoeken de beantwoordingstermijn in totaal oploopt tot drie maanden. 

Identificatie 
Mijn Regenboog kan bij alle vragen / verzoeken om nader bewijs van uw identiteit te vragen. 
Dit doet Mijn Regenboog om te voorkomen dat persoonsgegevens aan de verkeerde partij 
worden verstrekt of dat ten onrechte wijzigingen worden aangebracht in de 
persoonsgegevens. 

Heeft u een klacht over de verwerking van persoonsgegevens door Mijn Regenboog? 
Heeft u vragen over de wijze waarop ik omga met uw persoonsgegevens? Aarzel dan niet en 
neem hierover contact met mij op. Ik zal mijn best doen om uw vragen zo zorgvuldig 
mogelijk te beantwoorden. Indien u klachten heeft over de wijze waarop ik met uw 
persoonsgegevens ben omgegaan dan spreek ik de wens uit dat u hierover eveneens contact 
opneemt met mij. Ik beloof u dat deze klacht mijn aandacht krijgt. Mocht u van mening 
blijven, dat ik niet zorgvuldig genoeg met uw persoonsgegevens ben omgegaan, dan kunt u 
een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens: 
www.autoriteitpersoonsgegevens.nl. 
 
Elektronische communicatie  
Website  
Als u het contactformulier op mijn website invult of mij een e-mail stuurt dan worden de 
door u gestuurde gegevens bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud 
van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan. 

 Websites van derden 
 Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van 
links met mijn website zijn verbonden. Ik kan niet garanderen dat deze derden op een 
betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Ik raad u aan de 
privacyverklaring van deze websites te lezen voordat u van deze websites gebruikmaakt. 

Wijziging van de Privacyverklaring 
Indien deze Privacyverklaring wordt gewijzigd, worden de wijzigingen  bekend gemaakt via 
de website (mijnregenboog@hotmail.com) van Mijn Regenboog. Mijn Regenboog adviseert 
u daarom regelmatig deze Privacyverklaring te raadplegen voor een update. 
 
Hoe neemt u contact met Mijn Regenboog op? 
Voor vragen over deze Privacyverklaring en/of de verwerking van uw persoonsgegevens 
door Mijn Regenboog kunt u contact opnemen met: F. Ataman, via mail: 

mailto:mijnregenboog@hotmail.com


mijnregenboog@hotmail.com, Telefonisch: via 06-11251928 en 
Per post: Achillesstraat 7, 3054 RC Rotterdam, ter attentie van F. Ataman. 

mailto:mijnregenboog@hotmail.com

