Privacy Protocol Masallah Kliniek.
Als je met ons in contact komt is de kans groot dat er persoonsgegevens worden verzameld als je een
afspraak maakt voor een besnijdenis van je zoon. Dit doen we om je beter van dienst te kunnen zijn.
Wij vinden het echter erg belangrijk dat je duidelijk inzicht hebt in welke gegevens we bewaren, wat we
ermee doen en wie ze allemaal kan inzien.
Daarom vind je hieronder voor elke situatie waarbij er gegevens worden verzameld wat er precies mee
gebeurt. Daarnaast lees je hier ook hoe je je gegevens kunt laten verwijderen. Zo weet je precies waar
je aan toe bent.
Bezoek aan onze website
Van alle bezoeken aan www.masallahkliniek.nl houdt Google Analytics gegevens bij door middel van
cookies. Bijvoorbeeld welke pagina’s worden bezocht en welke informatie populair is. We volgen je niet
wanneer je onze website verlaat.
Afspraken boeken via de website - Contactformulier.
Als je een afspraak maakt voor de besnijdenis van je zoon dan registreren wij je naam, de naam van je
zoon en zijn geboortedatum, adres, e-mailadres en telefoonnummer. Daarmee kunnen we jou bereiken
en je op de hoogte houden van je afspraak.
Om onze website te onderhouden maken wij gebruik van de diensten van een IT-dienstverleners, zoals
webdesigners en netwerkbeheerders. Hierdoor hebben zij toegang tot onze systemen. We eisen van
onze dienstverleners dat ze net zo zorgvuldig met je gegevens omgaan als wij dat doen.
Medisch dossier
Wanneer er een besnijdenis zal plaatsvinden registreren wij de naam van het kind, zijn geboortedatum
en BSN-nummer, adres, emailadres, telefoonnummers, de medische voorgeschiedenis, en het beloop
van de operatie en de nacontroles.
Voor het bewaren van medische gegevens gelden er wettelijke regels. Medische dossiers dienen 15 jaar
bewaard te worden. Bij minderjarigen start de bewaartermijn vanaf het achttiende levensjaar.
Patientgegevens moeten voor hen dus bewaard blijven tot het 34e levensjaar. Knap overdreven maar
dat zijn de regels.
Social media
Masallah Kliniek is actief op Facebook, Instagram en Twitter. Indien je op welke manier dan ook contact
met ons maakt, kunnen we inzicht krijgen in je gegevens. Dit is afhankelijk van je privacyinstellingen bij
de betreffende diensten.
Wij verzamelen niet actief gegevens via deze diensten. Je hebt dus altijd zelf de controle over welke
gegevens voor ons zichtbaar zijn. Raadpleeg voor meer informatie de privacyinstellingen van de
betreffende diensten.
Alle gegevens worden beveiligd bewaard volgens daarvoor vigerende protocollen en worden nooit en te
nimmer met andere partijen gedeeld tenzij in een medische context. Voor het bewaken van de
gegevens hebben wij ook een AVG functionaris conform de wetrtelijke eisen.
In principe worden de gegevens uitsluitend gezien door de arts en de baliemedewerkster en de AVG
funcionaris.
Daarbij is het wel zinvol te realiseren dat alle huidige computer systemen van Intel en AMD op
structureel niveau allemaal ernstig zijn gecompromiteerd en derhalve volledig toegankelijk zijn voor alle

overheden en hackers. Daar valt niets tegen te beveiligen want overheden willen altijd alles weten en
geven in essentie niets om uw privacy. Het is dat u dat weet.
Mocht u vragen hebben dan kunt u ons bereiken via de website of per telefoon op 020 – 611 77 04

