
PRIVACY 

Privacyreglement Henri Eek Optometrie Zwolle 

Uw persoonsgegevens en uw Privacy in mijn optometriepraktijk. 

 

Algemeen 

De AVG is de nieuwe 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. Dit privacyreglement is bedoeld om u te 

informeren over uw rechten en onze plichten die gelden op grond van de AVG. 

Optometriepraktijk 

In mijn Optometriepraktijk kunnen diverse persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit is 

noodzakelijk om u goed te kunnen behandelen en nodig voor het financieel afhandelen van de 

behandeling.  

Verantwoordelijke en verwerker 

Verantwoordelijke en enige verwerker van de persoonsgegevens is: 

Henri Eek, Zuidkreek 4, 8032 JH Zwolle, tel. 038 4542797, KvK nr. 0507984.                      

Hij  is bereikbaar via de mail: info@eek-optometrie.nl, h.eek@eek-optometrie.nl,                  

of telefonisch: T. 038 4542797 M. 06-11317081. 

De plichten van de optometriepraktijk 

Optometriepraktijk Henri Eek Optometrie is volgens de AVG de verantwoordelijke voor de 

verwerking van persoonsgegevens die in de praktijk plaatsvindt. Aan de plichten die daaruit 

voortkomen, voldoet de praktijk als volgt: 

 Uw gegevens worden voor specifieke doeleinden verzameld: 

o voor zorgverlening, briladvies en contactlensaanpassing/-controle. 

o voor doelmatig beheer en beleid. 

o voor (geanonimiseerde) ondersteuning van onderwijs en eventueel voorlichting. 

 Er vindt in beginsel geen verwerking plaats voor andere doeleinden. 

 U wordt op de hoogte gesteld van het feit dat er persoonsgegevens van u verwerkt 

worden.  

o Dit kan gebeuren door mij persoonlijk maar ook via deze privacyverklaring op 

mijn website. 

 Ik heb me verplicht om vertrouwelijk om te gaan met uw persoonsgegevens. 

 Uw persoonsgegevens worden goed beveiligd tegen onbevoegde toegang. 

 Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor goede 

zorgverlening. 
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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 mijzelf, eventueel in overleg met u. 

Uw rechten als betrokkene 

U heeft de volgende rechten: 

 Het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden. 

 Het recht op inzage en afschrift van die gegevens (voor zover de privacy van een ander 

daardoor niet wordt geschaad). 

 Het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht 

zijn. 

 Het recht om (gedeeltelijke) vernietiging van uw (medische) gegevens te vragen. Hieraan 

kan alleen tegemoet worden gekomen als het bewaren van de gegevens voor een ander 

niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens op grond van een wettelijke regeling niet 

bewaard moeten blijven. 

 Het recht op het toevoegen van een eigen (eventueel medische) verklaring aan uw dossier. 

 Het recht om u in bepaalde gevallen tegen de verwerking van uw gegevens te verzetten. 

Als u gebruik wilt maken van uw rechten, dan kunt u dit mondeling of middels een 

schriftelijke aanvraag kenbaar maken aan optometriepraktijk Henri Eek Optometrie. Uw 

belangen kunnen ook behartigd worden door een vertegenwoordiger (zoals een schriftelijk 

gemachtigde, of uw curator of mentor). 

Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden 

Ik heb de verplichting vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om te gaan. Dit houdt 

bijvoorbeeld in dat ik voor verstrekking van uw persoonsgegevens uw uitdrukkelijke 

toestemming nodig heb.  

Beveiliging van uw gegevens 

Ter bescherming van uw persoonsgegevens heeft Henri Eek Optometrie passende technische 

en organisatorische maatregelen getroffen. Dit houdt in dat de computer beveiligd is met een 

beveiligingsprogramma en de kaartenbak met registratiekaarten in een afgesloten kast wordt 

geplaatst.  

Uitwisseling gegevens 

Optometriepraktijk Henri Eek Optometrie wisselt, nadat u hiervoor gericht toestemming heeft 

gegeven, informatie uit met uw huisarts en eventueel andere relevantie (keten-)zorgverleners 

(oogartsen, contactlensspecialisten en optiekbedrijven). Deze uitwisseling vindt in principe 

altijd per post of beveiligde digitale verbinding plaats (minimaal twee-factor-authenticatie). 



Indien er om bepaalde redenen (bv. spoed of het ontbreken van een alternatief) redenen zijn 

om gegevens per (niet extra beveiligde) mail te versturen, dan zult u hier altijd expliciet voor 

om toestemming worden gevraagd. In voorkomende gevallen zal ik u hiervoor tevens een 

handtekening laten plaatsen op de status waarbij de reden van de verzending en het (mail-) 

adres waar het bericht naartoe gaat zal worden vermeld. 

Inzagerecht, verwijdering, vragen en klachten: 

 Aan Henri Eek kunt u een verzoek indienen om uw persoonsgegevens in te zien, te 

ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. Hij zal uw verzoek in behandeling nemen en 

u, binnen een maand na ontvangst hierover informeren. 

 Indien u bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van uw persoons-

gegevens, kunt u eveneens contact met hem opnemen. 

 Indien u klachten heeft over de wijze waarop Henri Eek persoonsgegevens verwerkt of 

uw verzoeken behandelt, kunt u contact met hem opnemen. Indien hieruit een geschil 

voortkomt kunt u dit melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens. 

 Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit privacybeleid kunnen worden 

gericht aan Henri Eek: h.eek@eek-optometrie.nl.  

Algemeen zou ik willen stellen: Heeft u een vraag of een klacht? Bijvoorbeeld over met wie 

ik gegevens deel of omga met uw (medische) gegevens? Ga er dan met me over in gesprek! 

Wijzigingen: 

Dit privacybeleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de website: www.eek-

optometrie.nl bekend gemaakt. Ik adviseer u om regelmatig het privacybeleid te bekijken. 
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