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Verloskundige Praktijk ZOË, gevestigd aan de Pauwstraat te Naaldwijk, is 
verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals hieronder 
weergegeven:  
Toepasselijkheid  
Deze privacyverklaring is van toepassing op alle privacygevoelige informatie of 
persoonsgegevens die je aan ons verstrekt, bijvoorbeeld via een inschrijfformulier of 
het contactformulier op onze website. Wij hechten groot belang aan de privacy van 
onze cliënten en betrachten daarom de grootst mogelijke zorgvuldigheid in het 
behandelen en beschermen van persoonsgegevens. Wij verwerken data overeenkomstig 
de voorwaarden die daaraan worden gesteld in de Algemene Verordening 
Gegevensbescherming (AVG). Verloskundige Praktijk ZOË is de verantwoordelijke in 
de zin van de AVG ten aanzien van de verwerking van je persoonsgegevens en de 
persoonsgegevens van je kind. Dit houdt in dat alleen Verloskundige Praktijk ZOË 
bepaalt welke persoonsgegevens worden verwerkt, met welk doel en op welke manier. 
Verloskundige Praktijk ZOË is er verantwoordelijk voor dat jouw persoonsgegevens en 
de persoonsgegevens van jouw kind op een behoorlijke en zorgvuldige wijze worden 
verwerkt in overeenstemming met de AVG. In deze privacyverklaring leggen wij uit 
welke gegevens Verloskundige Praktijk ZOË gebruikt en voor welke doeleinden ze 
worden gebruikt.  
 
Verwerking van persoonsgegevens  
Verloskundige Praktijk ZOË verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt 
van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind 
je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:  

∗ Voor- en achternaam   
∗ Geslacht   
∗ Geboortedatum  
∗ Adresgegevens  
∗ Telefoonnummer (vast, mobiel)   
∗ E-mailadres  
∗ BSN nummer 
∗ Polisnummer zorgverzekering   
∗ Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt, in correspondentie en 

telefonisch  
∗ Medische gegevens gerelateerd aan je zwangerschap, bevalling of kraamtijd   

Doeleinden verwerking persoonsgegevens  
Verloskundige Praktijk ZOË verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende 
doeleinden:  

∗ Het verlenen van verloskundige zorg  
∗ Indien van toepassing te overleggen met andere ketenpartners in de 

geboortezorg 
∗ Verzenden van afspraakbevestigingen en informatieve mail  
∗ Je te kunnen bellen, e-mailen en/of bezoeken indien dit nodig is om onze 

dienstverlening uit te kunnen voeren  
∗ Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten  

Verloskundige Praktijk ZOË verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe 
verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor landelijke registratiesystemen 
als Peridos, Praeventis, SPRN en actuele onderzoeken.   

Delen persoonsgegevens met derden   
Verloskundige Praktijk ZOË kan persoonsgegevens en de persoonsgegevens van jullie 
kind delen met derden als dit verenigbaar is met de hierboven genoemde doelen. 
Verstrekking aan derden kan noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst 
die wij met je sluiten of noodzakelijk zijn om te voldoen aan een eventuele wettelijke 
verplichting van landelijke registraties die op ons rust. Met bedrijven die jouw 
gegevens verwerken in onze opdracht, sluit Verloskundige Praktijk ZOË een 
verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en 
vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Wij blijven verantwoordelijk voor deze 
verwerkingen. Buiten de voorgaande situaties verstrekken wij jouw persoonsgegevens 
en de persoonsgegevens van je kind alleen aan andere derden met jullie nadrukkelijke 
toestemming.  


