
 
Privacy Policy van Kamlang 
  
Dit is de Privacy Policy van Kamlang, gezondheidspraktijk gevestigd op de 
Schiedamseweg 227, te Schiedam. 
Kamlang is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 24407037. 
Deze Privacy Policy legt uit hoe wij gegevens verzamelen, gebruiken, delen en 
beschermen in relatie tot onze website https://www.kamlang.nl.  
Wij verzamelen deze gegevens wanneer u onze Website bezoekt met uw computer, 
tablet of mobiele telefoon. 
Wij verwerken persoonsgegevens op een manier die in overeenstemming is met de 
Algemene Verordening Gegevensbescherming (de “AVG”), de op de AVG gebaseerde 
uitvoeringswetgeving en de andere op dit moment geldende privacywetgeving. 
Door het gebruiken van onze Website, begrijpt u en gaat u akkoord met het 
verzamelen en gebruiken van informatie in overeenstemming met dit privacy beleid. 
Onze Privacy Policy is van toepassing op alle bezoekers, gebruikers en alle anderen 
die de toegang hebben tot de Website . 
  
Wat voor gegevens verzamelen wij? Wij verzamelen de volgende gegevens die u 
ons verstrekt: 
a. Voor- en achternaam 
b. Adresgegevens 
c. Telefoonnummer 
d. E-mailadres 
 
Wij verzamelen ook de informatie die u ons verstrekt bij een eerste bezoek in de 
praktijk; zoals geboortedatum, gezondheidsklachten, medicatiegebruik, de naam van 
uw huisarts en eventueel zijn/haar telefoonnummer. 
  
  
Hoe gebruiken wij deze informatie? 
De informatie die u verstrekt door een intakeformulier in te vullen wordt gebruikt om 
in geval van nood uw dokter te kunnen bellen, inzicht te krijgen in uw 
gezondheidstoestand.  
 
Deze informatie blijft vertrouwelijk en zal niet met derden gedeeld worden. 
Wij zullen uw (persoons)gegevens niet verhuren of verkopen aan derden.  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Wettelijk verzoek en voorkoming schade 
Op grond van een wettelijk verzoek zijn wij gerechtigd om toegang te geven tot uw 
informatie en dit te bewaren en/of te delen in antwoord op een wettelijk verzoek 
(zoals een huiszoekingsbevel, gerechtelijk bevel of een dagvaarding). Informatie die 
wij ontvangen over u kan worden geopend, bewerkt en bewaard voor een langere 
periode. Kamlang heeft passende technische en organisatorische maatregelen 
genomen om uw gegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van 
onrechtmatige verwerking. Wij gebruiken veiligheidsmaatregelen om te zorgen dat 
informatie via de Website wordt beveiligd (SSL). 
Echter, Kamlang kan niet verzekeren dat de informatie op de Website niet wordt 
geopend, onthuld, veranderd of vernietigd. U bent te allen tijde verantwoordelijk voor 
het beheren van de e-mails tussen u en Kamlang. 
Wij zijn niet verantwoordelijk voor de functionaliteit, privacy of 
veiligheidsmaatregelen van enige andere organisatie.  
De informatie die u heeft verstrekt via het intakeformulier zijn voor anderen niet 
toegankelijk en veilig opgeborgen in de praktijk. 
  
Bewaartermijn  
In overeenstemming met de AVG en de overige relevante wetgeving, bewaart 
Kamlang persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de verwezenlijking 
van de doeleinden waarvoor zij verzameld of verwerkt worden. Indien u meer 
informatie wilt over hoe lang uw specifieke persoonsgegevens bewaard blijven, kunt u 
contact opnemen met info@kamlang.nl 
  
Recht op inzage, correcties, recht op bezwaar  
Wanneer u inzage wilt in uw persoonsgegevens, als u uw gegevens wilt wijzigingen of 
verwijderen of als u uw persoonsgegevens geheel of gedeeltelijk wilt laten overdragen 
aan u of aan een derde dan kunt u contact opnemen met Kamlang door een e-mail te 
sturen naar of een brief sturen aan: 
Praktijk Kamlang 
Schiedamseweg 227 
3119 JB Schiedam 
  
Applicaties, websites en diensten van derden  
Wij zijn niet verantwoordelijk voor de praktijken van applicaties, websites of services 
van derden die gelinkt zijn naar of van onze Website, waaronder de informatie of 
inhoud die bijgaand is. Onze Privacy Policy is niet van toepassing wanneer u een link 
gebruikt om van onze Website naar een andere applicatie, website of service te gaan. 
Uw gedragingen op een applicatie, website of dienst van een derde, waaronder deze 
die een link hebben op onze website, zijn onderworpen aan de regels en het beleid 
van de derde. 
  
Wijzigingen 
Kamlang kan van tijd tot tijd deze Privacy Policy aanpassen of updaten. 
U wordt daarom geadviseerd om deze Privacy Policy regelmatig te raadplegen. 
Aanpassingen van deze Privacy Policy treden in werking op het moment dat deze zijn 
gepubliceerd op deze pagina.  
 



  
 
Wanneer u vragen heeft over deze Privacy Policy, dan kunt u contact opnemen met 
Kamlang door een e-mail te sturen naar info@kamlang.nl  
	


