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Wij hebben voor onze bedrijfsvoering persoonsgegevens van onze licentiehouders nodig. 

Persoonsgegevens zijn gegevens die tot een bepaald persoon te herleiden zijn.  De door u 

aangeleverde persoonsgegevens worden alleen voor onze bedrijfsvoering gebruikt. ZorgSom heeft 

géén inzage in de persoonsgegevens van uw patiënten.    

Wij doen er alles aan om uw privacy te beschermen. Wij houden ons hierbij aan de Wet Bescherming 

Persoonsgegevens (Wbp) en vanaf 25 mei 2018 aan de Algemene Verordening 

Gegevensbescherming (AVG). In deze wetten staan regels over het gebruik van persoonsgegevens.  

In dit privacy statement informeren wij u over de volgende onderwerpen: 

1. Welke persoonsgegevens hebben wij nodig en waarvoor worden ze gebruikt? 

2. Hoe beschermen wij uw privacy? 

3. Hoe lang bewaren wij persoonsgegevens? 

4. Het verstrekken van persoonsgegevens 

5. Correctheid van persoonsgegevens 

 

1. Welke persoonsgegevens hebben wij nodig en waarvoor worden ze gebruikt? 

Wanneer u een gebruikerslicentie bij ons afsluit, verstrekt u aan ons uw NAW gegevens, uw 

emailadres en uw IBAN. Alleen die gegevens die wij bedrijfsmatig nodig hebben voor onze 

dienstverlening en voor onze boekhouding. ZorgSom heeft geen inzage in persoonsgegevens van uw 

patiënten.    

Wij mogen uw persoonsgegevens gebruiken om u te informeren over onze producten en diensten. 

Als u niet wilt dat uw persoonsgegevens hiervoor worden gebruikt kunt u ons dit laten weten door 

een mail te sturen naar info@zorgsom.nl.  

2. Hoe beschermen wij uw privacy? 

De bescherming van uw privacy is belangrijk voor u en voor ons. Daarom zijn onze systemen en 

programma’s beveiligd. We hebben procedures om ervoor te zorgen dat personen die niet bevoegd 

zijn, geen toegang hebben tot uw gegevens. Al onze medewerkers hebben een 

geheimhoudingsplicht. 

Als u onze website bezoekt en daar persoonsgegevens uitwisselt, ziet u een teken van een slotje in 

de adresbalk. Of u het slotje ziet is afhankelijk van uw browser (met de browser zoekt u op het 

internet). Als u het slotje ziet weet u dat er verbinding is met een beveiligde server.  

3. Hoe lang bewaren wij persoonsgegevens? 

Wij bewaren persoonsgegevens zorgvuldig en niet langer dan noodzakelijk is voor realisatie van de 

doeleinden waarvoor zij aan ons zijn verstrekt. Na beëindiging van uw licentie worden uw gegevens 

binnen uiterlijk 2 jaar vernietigd. Wij hebben passende technische én organisatorische maatregelen 

om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige 

verwerking.  
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4. Het verstrekken van persoonsgegevens  

Wij verstrekken géén persoonsgegevens aan derden, behalve als dit op grond van de wet verplicht is, 

noodzakelijk voor de bedrijfsvoering of in geval van fraude. Indien wij patiëntgegevens nodig hebben 

om een begroting na te kijken, vragen wij u die bij u op. Ú bepaalt of u die gegevens verstrekt. Indien 

u de gegevens verstrekt,  heeft u hiervoor toestemming van uw patiënt gekregen.   

5. Correctheid van persoonsgegevens 

Als u wilt weten of alle persoonsgegevens die wij van u hebben juist zijn, dan kunt u ons vragen een 

overzicht te sturen van die gegevens. Zijn de gegevens volgens u onjuist, onvolledig of overbodig, dan 

kunt u ons vragen ze te veranderen, aan te vullen of te verwijderen.  

Wanneer u vragen heeft die niet in dit Privacy Statement zijn beantwoord, of wanneer u uw 

persoonsgegevens wilt inzien of wijzigen, dan wel klachten heeft over de manier waarop ZorgSom 

met uw persoonsgegevens is omgegaan, dan kunt u ons dit laten weten door een email te sturen 

naar info@zorgsom.nl te sturen onder vermelding van 'Privacy'.  


