
Disclaimer en privacy 
Zo gaan wij om met uw persoonlijke informatie; 
 
Om u te kunnen behandelen, willen we graag het een en ander van u weten. Uw naam en 
adres bijvoorbeeld en benodigde medische gegevens. Die informatie bewaren we. Als u 
kiest voor een behandeling bij My Favorite Clinic gaat u hiermee automatisch akkoord. 
 

• Wij werken op basis van de behandelovereenkomst zoals beschreven in de 
Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomsten (WGBO). 

• Uw gegevens blijven bij My Favorite Clinic en worden alleen met derden 
gedeeld als dit noodzakelijk is voor uw behandeling. Mocht de wet dit 
voorschrijven, vragen we hiervoor vooraf uw toestemming. 

• Wilt u weten welke gegevens we bewaren over u? Stuur ons dan een 
schriftelijk verzoek. 

• Als u vind dat de gegevens die we van u bewaren niet kloppen, mag u ons 
schriftelijk vragen deze aan te passen. 

• U kunt ons vragen uw gegevens te verwijderen. Als wij dit doen, kunnen wij 
u (mogelijk) niet langer op een verantwoorde manier behandelen. Omdat we 
wettelijk verplicht zijn uw gegevens 15 jaar lang te bewaren, slaan we ze op 
in een onzichtbaar archief dat niet toegankelijk en onbruikbaar is voor onze 
medewerkers. 

• Wilt u uw toestemming voor het bewaren van uw persoonlijke gegevens 
intrekken? Ook dan geldt dat we u (mogelijk) niet langer op een 
verantwoorde manier kunnen behandelen en slaan we uw gegevens op in 
ons archief (zie hierboven). 

• Bent u het niet eens met de manier waarop wij met uw persoonlijke 
gegevens omgaan? Laat het ons weten. 

• Mocht er onverhoopt iets misgaan met uw gegevens, ontvangt u hierover 
bericht. 

• We gebruiken uw gegevens alleen om u goed te kunnen behandelen en dus 
niet voor andere doeleinden. 

• Niet alleen uzelf, ook uw gegevens zijn bij ons in veilige handen. Hiervoor 
doen we alles dat nodig is. 

• Wij vragen altijd uw toestemming voor het bewaren van uw gegevens, mocht 
u zich niet bij ons laten behandelen. 

• Ook als wij gegevens van derden ontvangen, houden we ons aan 
bovenstaande regels. 

 

 


