
Privacybepalingen Verloskundigen Oosterhout  

Verloskundigen Oosterhout verzamelt diverse persoonlijke gegevens. In ons register 

verwerkingsactiviteiten is vastgelegd welke gegevens dit betreft, met wie gegevens worden 

uitgewisseld en welke doelstelling onze organisatie hiermee heeft.  

Wij verwerken data overeenkomstig de voorwaarden die daaraan worden gesteld in de Algemene 

Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Wet Geneeskundige Behandelings Overeenkomst 

(WGBO). 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren  

Verloskundigen Oosterhout bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om 

de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende 

wettelijke bewaartermijn volgends de wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst 

(WGBO) voor gegevens: 15 jaar. In geval van zorgen betreffende de veiligheid van een baby, is de 

geldende bewaartermijn 30 jaar.  

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen  

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb 

je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te 

maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons en heb je het recht op 

gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de 

persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door 

jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, 

gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of 

bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar onze praktijk.  Om er zeker van 

te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je 

identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen.  

 

Wanneer je ons vraagt om je persoonsgegevens te wissen, kunnen wij (mogelijk) niet langer 

verantwoorde zorg aan je verlenen en zijn we genoodzaakt de geneeskundige 

behandelovereenkomst te beëindigen. Wanneer dit aan de orde is, zullen we dit met je overleggen.  

 

Je hebt de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de 

Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via volgende 

link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons  
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