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Uw privacy is voor mij als dierenarts van groot belang, daarom houd ik mij aan de privacywet. Dit 
betekent dat uw gegevens veilig zijn en dat ik ze zorgvuldig zal gebruiken. 

In deze privacyverklaring wordt uitgelegd wat ik doe met eventuele informatie van u. 

Mocht u toch nog vragen hebben, of wilt weten wat er precies van u wordt bijgehouden, neem dan 
contact op met mij. Dit kan telefonisch maar ook per mail, zie contactgegevens onderaan deze 
verklaring. Uw email-adres wordt alleen bewaard op basis van uw toestemming. 

Derden: 

Verstrekking aan andere bedrijven of instellingen van uw persoonsgegevens:  

Uw persoonsgegevens worden alleen aan andere bedrijven of instellingen verstrekt als dat nodig is 
voor mijn dienst of als dat wettelijk verplicht zou zijn (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij een 
vermoeden van een misdrijf). Mijn computersysteem, waarin uw naam, adres en woonplaats 
gegevens zijn opgenomen ter identificatie van uw huisdier(en) wordt beheerd door IDEXX Animana 
BV. Zij bewaken mijn cliëntgegevens volgens de wet. Daarnaast werk ik nog met anderen samen die 
ik uw persoonsgegevens geef zodat zij mij en u kunnen helpen uw huisdier te behandelen. Hieronder 
versta ik bv het laboratorium voor weefsel- en bloedonderzoek of een specialist waarnaar ik verwijs 
of waarmee ik wil overleggen. 

Sommige partners zijn gevestigd buiten de Europese Unie. Ik heb strikte afspraken met hen en zij 
moeten de Europese privacywet naleven. Beveiliging van persoonsgegevens is voor mij van groot 
belang. Ik zorg ervoor dat uw gegevens bij mij goed beveiligd zijn. Ik pas de beveiliging steeds aan en 
let goed op wat er mis kan gaan. 

Website: 

Van bezoekers van mijn website worden gegevens verzameld, om de bruikbaarheid van de website 
verder te optimaliseren. Deze gegevens worden 26 maanden bewaard op de servers van Google. 
Persoonlijke gegevens van personen die op de website een contactformulier invullen, worden 
gebruikt om contact op te nemen met de bezoeker. Op verzoek van deze persoon kunnen deze 
gegevens worden ingezien, gewijzigd, of verwijderd.  

 

 



Wijzigingen in deze privacyverklaring: 

Wanneer mijn dienst wijzigt, moet ik natuurlijk ook de privacyverklaring aanpassen. Let dus altijd op 
de datum hierboven en kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn. Ik zal mijn best doen wijzigingen 
apart aan te kondigen. 

Inzage en wijzigen van uw gegevens: 

Als u vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens ik van u heb, kunt u altijd contact met mij 
opnemen. Zie de contactgegevens hieronder. 

 U hebt de volgende rechten: 

1. uitleg krijgen over welke persoonsgegevens ik heb en wat ik daarmee doe 

2. inzage in de precieze persoonsgegevens die ik heb 

3. het laten corrigeren van fouten, het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens, het 
intrekken van toestemming 

4. bezwaar maken tegen een bepaald gebruik 

Let op dat u altijd duidelijk aangeeft wie u bent, zodat ik zeker weet dat ik geen gegevens van de 
verkeerde persoon aanpas of verwijder. 

Klacht indienen:  

Als u vindt dat ik u niet op de juiste manier voor wat betreft privacy zaken help, dan heeft u het recht 
om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Deze heet de Autoriteit Persoonsgegevens.  

Contactgegevens Dierenarts Dian Wagemakers: 
Adres - Burgemeester van Oerslaan 24, 4904 LL Oosterhout.  
Email - dierenarts@dianwagemakers.nl 
Telefoon - 06-36 13 67 44 
 
 


