
Privacyverklaring Orthodontiepraktijk Lynn Hauspy 

De hiernavolgende informatie is van toepassing op ieder gebruik van de website (hierna de 
“Website”) en de medische activiteiten in het algemeen van de Orthodontiepraktijk Lynn 
Hauspy door iedere gebruiker daarvan (hierna de “Gebruiker”). Lynn Hauspy (hierna: 
Verwerkingsverantwoordelijke) verzamelt persoonsgegevens ten einde te voorzien in een 
goede dienstverlening.  De website https://orthodontie.lynnhauspy.be is eigendom van en 
wordt uitgebaat door Lynn Hauspy (Nieuwewandeling 116, 9000 GENT, KBO nr./BTW BE 
0848.316.270, https://orthodontie.lynnhauspy.be, Tel.: +32(0)92787416). 

De Orthodontiepraktijk Lynn Hauspy hecht groot belang aan de bescherming van de 
persoonlijke levenssfeer en verwerkt de persoonsgegevens die haar verstrekt worden met de 
nodige zorg. Persoonsgegevens zijn gegevens die de Orthodontiepraktijk Lynn Hauspy 
toelaten een persoon als dusdanig te identificeren. Langs deze weg informeert de 
Orthodontiepraktijk Lynn Hauspy over de persoonsgegevens en andere gegevens die de 
Orthodontiepraktijk Lynn Hauspy verzamelt, bewaart en verwerkt.  Orthodontiepraktijk Lynn 
Hauspy behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring te wijzigen zonder individuele 
verwittiging. Zulke wijzigingen zullen altijd worden aangekondigd op de website en op de 
praktijk uitgehangen worden. Orthodontiepraktijk Lynn Hauspy houdt zich in alle gevallen 
aan de toepasselijk wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening 
Gegevensbescherming (General data Protection Regulation of GDPR). 

Dit houdt in:  

- persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn 
verstrekt. Deze doelen worden duidelijk beschreven in deze privacyverklaring; 

- enkel de persoonsgegevens die minimaal nodig zijn voor de doeleinden verwerken;  
- uitdrukkelijke toestemming vragen als we deze nodig hebben voor de verwerking van 

uw persoonsgegevens; 
- passende technische en organisatorische maatregelen nemen zodat de beveiliging van 

persoonsgegevens gewaarborgd is; 
- persoonsgegevens niet doorgegeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor de 

doeleinden hieronder vermeld; 
- op de hoogte houden over rechten met betrekking tot persoonsgegevens. 

https://orthodontie.lynnhauspy.be
https://orthodontie.lynnhauspy.be


I. Welke persoonsgegevens worden verwerkt en voor welke doeleinden? 

Volgende persoonsgegevens worden verzameld:  
- identificatiegegevens: voornaam, naam, adres, telefoonnummer/gsm-nummer, 

mailadres, nationaliteit, geboortedatum, geslacht, taal en dossiernummer, Mutualiteits-
gegevens; 

- bijzondere persoonsgegevens: gezondheidsgegevens; 
- doorverwijzer – eigen algemene (tand)arts;  
- gegevens met betrekking tot gemaakt afspraken: type afspraak, uur en datum afspraak, 

uur en datum en wijze creatie afspraak, reden van afspraak; 
- gegevens met betrekking afspraken gemaakt per telefoon of sms: datum, tijdstip en 

uur telefoongesprek en sms-verkeer. 

Bovenstaande informatie wordt gebruikt voor volgende doeleinden:  

- om wettelijke verplichtingen na te komen, zoals het voorkomen van fraude; 
- in het kader van risicobeheer en kwaliteitscontrole; 
- in het kader van relatiebeheer en beheer van cliëntendossiers; 
- het contacteren van de patiënt omtrent de (gemaakte) afspraken 
- informatie omtrent de leeftijd en Mutualitiets-gegevens zijn nodig ten einde een 

terugbetaling voor orthodontie te voorzien; 
- informatie omtrent de verwijzende tandarts is nodig om te kunnen communiceren over 

de ingrepen; 
- informatie omtrent de gezondheidsgegevens ten einde te voorzien in een goede 

dienstverlening. 

In voorkomend geval worden deze gegevens overhandigd door het invullen van een formulier. 
Hierbij wordt verondersteld dat uitdrukkelijke toestemming wordt gegeven voor het 
verwerken van de aangeleverde persoonsgegevens.  

II. Verstrekking van informatie aan derden  

De gegevens die Gebruiker aan Orthodontiepraktijk Lynn Hauspy geeft, kunnen doorgegeven 
worden aan derde partijen indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de hierboven 
beschreven doeleinden.  



Zo maakt de Orthodontiepraktijk Lynn Hauspy gebruik van derden die volgende taken 
uitbesteden:  

- het verzorgen van de website (webhosting); 
- het verzorgen van IT-infrastructuur (o.a. IT netwerk, CRM systeem, …); 
- boekhouding en betalingen;  
- laboratorium Odontos voor medische onderzoeken;  
- leveranciers die voorzien in op maat gemaakte medische hulpmiddelen; 
- collega doorverwijzers om hen op te hoogte te houden van de gezondheidstoestand;  

Met elk van deze partijen (verwerkers) is een verwerkersovereenkomst voorzien waarin het 
doel van de verwerking is vastgelegd en afspraken worden gemaakt over het niveau van de 
technische en organisatorische maatregelen. Enkel de minimale persoonsgegevens ter 
vervulling van de doeleinden worden doorgegeven aan deze derden. 

III. Rechten als Gebruiker  

Gebruiker heeft het recht om informatie over de opgeslagen gegevens en inzage daarin, 
evenals op aanpassing, rechtzetting, afscherming of verwijdering van deze gegevens. De 
Gebruiker kan bezwaar maken tegen het gebruik, de verwerking en overdracht van 
persoonsgegevens dan wel om de beperking van de verwerkingen verzoeken. Daarnaast heeft 
de Gebruiker het recht om eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken.  

Als Orthodontiepraktijk Lynn Hauspy zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van de 
persoonsgegevens. Indien Gebruiker na het doornemen van onze privacyverklaring vragen 
heeft over de verwerking van persoonsgegevens of de uitoefening van rechten, kan Gebruiker 
dit via volgende contactgegevens vragen:  

Orthodontiepraktijk Lynn Hauspy  
Nieuwewandeling 116 
9000 Gent 
09 278 74 16 

IV. Bewaartermijnen  

Tenzij de Gebruiker om verwijdering van zijn of haar persoonsgegevens verzoekt, kan 
praktijk Lynn Nieuwewandeling na het einde van de patiëntrelatie gegevens van gebruiker 
bewaren tot 30 jaar (aangezien dit de gangbare bewaartermijn is voor medische dossiers). 



V. Beveiliging van de gegevens 
Orthodontiepraktijk Lynn Hauspy heeft passende technische en organisatorische maatregelen 
genomen om de persoonsgegevens te beveiligen en de vertrouwelijkheid ervan te waarborgen.  
Waaronder maatregelen die de gegevens beschermen tegen inbreuken, verlies en 
onrechtmatige verwerking. De volgende maatregelen zijn genomen:  

- alle personen die namens Orthodontiepraktijk Lynn Hauspy van de gegevens kennis 
kunnen nemen, zijn gehouden aan de geheimhouding daarvan;  

- onze systemen zijn beveiligd met een gebruiksnaam en een paswoord; 
- onze maatregelen worden regelmatige opnieuw geëvalueerd; 
- maatregelen tegen ongeoorloofde toegang, ongeoorloofd gebruik, ongeoorloofde 

wijzigingen, onrechtmatige en onbedoelde vernietiging en onbedoeld verlies; 
- …. 

VI. Klachten van Gebruiker 

Indien Gebruiker een klacht heeft omtrent de verwerking van persoonsgegevens of over de 
uitoefening van de rechten dan vragen wij Gebruiker hierover direct contact met ons op te 
n e m e n . G e b r u i k e r h e e f t h e t r e c h t e e n k l a c h t i n t e d i e n e n b i j d e 
Gegevensbeschermingsautoriteit.  


