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PRIVACYVERKLARING KIJFIT 

 

Algemeen 

 

KijFit hecht grote waarde aan de bescherming van je privacy. KijFit probeert er dan ook alles aan te 

doen om op een zorgvuldige wijze met je persoonlijke gegevens om te gaan. KijFit houdt zich hierbij 

aan de regels die zijn neergelegd in de Algemene Verordening Persoonsgegevens (verder: AVG), die 

sinds 25 mei 2018 van kracht is.  

 

In deze privacyverklaring leest je o.a. wie KijFit is, welke gegevens hij verwerkt en welke bevoegdheden 

je hebt op grond van de AVG.  

 

Je bent nooit verplicht om je gegevens met KijFit te delen, al kan dit wel nodig zijn voor de correcte 

uitvoering van de diensten door KijFit.  

 

Artikel 1  Wie is KijFit? 

 

KijFit is de verwerkingsverantwoordelijke van je gegevens. KijFit is een eenmanszaak gevestigd aan 

de Nova Zemblastraat 504, 1013 RP Amsterdam, Nederland en geregistreerd bij de Kamer van 

Koophandel onder nummer: 66852307. 

 

Telefoonnummer: 06 11 32 30 68 

E-mail: kije@kijfit.nl  

 

Artikel 2  Welke persoonsgegevens verwerkt KijFit van jou? 

 

KijFit verwerkt de volgende persoonsgegevens 

 

● Voor- en achternaam 

● E-mailadres 

● Mobiele en/of vaste telefoonnummer  

● Adresgegevens  

● Naam zorgverzekeraar 

● Naam huisarts 

● BSN-nummer 

● Paspoort- of rijbewijsnummer 

● Overige persoonsgegevens die je zelf actief en bewust verstrekt  

mailto:kije@kijfit.nl


2 

 

KijFit verwerkt naast de bovenstaande gegevens ook gegevens omtrent je gezondheid, deze gegevens 

worden onder de AVG aangemerkt als bijzondere persoonsgegevens. Daarnaast worden ook gegevens 

omtrent een strafrechtelijk verleden, etnische gegevens of gegevens betreffende ras als bijzondere 

persoonsgegevens aangemerkt.  

 

Artikel 3  Voor welke doeleinden verwerkt KijFit je gegevens en voor hoe lang?  

 

KijFit verwerkt je gegevens, met jouw toestemming, enkel en alleen om zijn diensten op een correcte 

wijze te kunnen aanbieden en uitvoeren. 

 

Zakelijke doeleinden 

 

• Je offertes en facturen te kunnen toesturen. 

• Je betaling te kunnen afhandelen. 

• Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om zijn dienstverlening uit te kunnen voeren.  

• Je te informeren over wijzigingen van zijn diensten en projecten.  

 

Fysiotherapeutische zorgverlening  

 

Om de te behandelen klachten zo goed als mogelijk te kunnen verhelpen bouwt KijFit een medisch 

dossier op. Hierin staat onder andere het verloop van de behandelingen en de te verwachten 

voortzetting/ verloop daarvan.  

 

Andere doeleinden 

 

KijFit kan jouw gegevens enkel voor een ander doel gebruiken, dan waarvoor ze oorspronkelijk verwerkt 

zijn, indien er tussen beide doelen een nauwe verwantschap bestaat. 

 

Bewaartermijnen 

 

KijFit houdt zich aan de wettelijke bewaartermijnen en bewaart jouw financiële gegevens voor zijn 

administratie 7 jaar. Jouw medisch dossier bewaart KijFit minimaal 15 jaar.   

 

Artikel 4 Hoe komt KijFit aan je gegevens? 

 

De bovenstaande informatie heeft KijFit gekregen van jou in de hoedanigheid als (mogelijke) patiënt of 

partner. Deze gegevens kan je KijFit hebben verschaft middels het contactformulier op de website of 

op een andere wijze. 
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Artikel 5  Deelt KijFit je gegevens met derden? 

 

KijFit deelt je gegevens niet met derden, tenzij dit noodzakelijk is voor de correcte uitvoering van zijn 

diensten en er een grond is om het medisch beroepsgeheim te doorbreken. Deze derden zijn dan op 

enige wijze betrokken bij de uitvoering van de overeenkomst tussen jou en KijFit of de verwerking van 

je gegevens. 

 

Spotonmedics FysioOne Light 

 

Voor de verwerking van jouw medisch dossier maakt KijFit gebruik van Spotonmedics FysioOne Light. 

Middels dit onlinesysteem beheert KijFit ook zijn agenda en het declaratieproces.  

 

Artikel 6  Is KijFit van plan om je gegevens door te geven aan landen buiten de EU of aan 

internationale organisaties? 

 

KijFit is niet voornemens om je gegevens door te geven aan landen buiten de EU of aan internationale 

organisaties, tenzij dit wettelijk verplicht is of op een andere grond noodzakelijk is. KijFit zal in dat geval 

de gegevens enkel en alleen delen met landen die passende beschermingsmaatregelingen hebben 

getroffen in het kader van deze geldende Europese wet- en regelgeving. 

 

Artikel 7  Welke rechten heb je onder de AVG? 

 

De AVG is er ter bescherming van jou en je gegevens. In het kader hiervan komen je de volgende 

rechten toe onder de AVG: 

 

Intrekken gegeven toestemming 

Je kunt de toestemming die je KijFit hebt gegeven voor de verwerking van je gegevens te allen tijde 

weer intrekken, deze intrekking heeft geen gevolgen voor de rechtmatigheid van de eerdere 

gegevensverwerking. 

  

Recht van inzage 

Je hebt te allen tijde het recht om je gegevens in te zien. KijFit zal dit op verzoek faciliteren.  

 

Recht op rectificatie en wissing 

Je kunt KijFit te allen tijde verzoeken om je gegevens te rectificeren. Ook kan je KijFit te allen tijde 

verzoeken om je gegevens te wissen, tenzij een bepaald voorschrift of specifieke wet bepaalt dat 

KijFit de gegevens moet bewaren.  

 

 

Recht op beperking van de verwerking 
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Je kunt KijFit te allen tijde beperken in de door hem uit te voeren gegevensverwerking. 

 

Recht van bezwaar 

Je kunt te allen tijde bezwaar maken tegen de verwerking van je gegevens door KijFit. 

 

Recht van overdraagbaarheid 

Je hebt het recht om de gegevens die je zelf actief en bewust hebt verstrekt van KijFit te ontvangen in 

een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm, zodat je deze kunt overdragen aan 

derden. KijFit kan je gegevens in deze vorm, indien mogelijk, ook rechtstreeks doorsturen naar de 

desbetreffende partij. 

 

Gegevens in het medisch dossier die niet direct of indirect door jou zijn verstrekt – zoals conclusies, 

diagnoses, vermoedens of behandelplannen - vallen niet onder het recht van overdraagbaarheid. 

 

Recht van klacht bij de Autoriteit Persoonsgegevens 

Je kunt te allen tijde een klacht indienen op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens. De 

Autoriteit Persoonsgegevens is de Nederlandse toezichthouder en waakt voor de correcte naleving van 

de AVG (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl).  

 

Mocht je na het lezen van deze privacyverklaring nog vragen hebben of gebruik willen maken van een 

van de bovengenoemde rechten, dan kan je per e-mail contact opnemen via: kije@kijfit.nl. 

mailto:kije@kijfit.nl
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Inhouse Fysio 

De bepalingen uit het algemene deel van de privacyverklaring gelden – indien van toepassing – ook 

voor de volgende specifieke bepalingen voor de Inhouse Fysio. 

 

KijFit gelooft in de kracht van het preventief behandelen. In samenwerking met bedrijven biedt KijFit op 

locatie naast fysiotherapie ook begeleiding bij de juiste omgang op de werkvloer en leefstijladvies. 

Hierdoor wordt ziekteverzuim verminderd en de motivatie en prestaties van het personeel verhoogd. 

 

Deelname aan het traject is geheel anoniem. KijFit doet er alles aan om – in het kader van zijn plicht 

tot geheimhouding van medische gegevens – de privacy van werknemers te waarborgen. 

 

Artikel 1 Medische gegevens personeel 

 

Voor het verzorgen van fysiotherapie verwerkt KijFit medische gegevens van het personeel. Deze 

medische gegevens worden onder de AVG aangemerkt als bijzondere persoonsgegevens.  

 

Artikel 2 Geheimhouding KijFit 

 

Naast de geheimhoudingsplicht die op KijFit rust in de hoedanigheid van hem als fysiotherapeut, is 

deelname door de werknemers anoniem. Dat betekent dat medische gegevens die door de werknemers 

aan KijFit worden verstrekt niet worden gedeeld met de werkgever of derden, tenzij dit strikt 

noodzakelijk wordt geacht.  

 

Artikel 3 Aanmelden 

 

Aanmelden voor inhouse fysio kan op de volgende manieren: 

 

Anonieme lijst 

 

De werknemers kunnen zich middels een anonieme lijst ter plaatse of online aanmelden. De werknemer 

vermeldt op de lijst het gewenste tijdstip en datum. Alleen KijFit heeft toegang tot en inzage in de lijst. 

 

E-mail 

 

De werknemers kunnen KijFit een e-mail sturen voor een afspraak. 

 

Website 
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De werknemers kunnen zich via de website www.kijfit.nl van KijFit een afspraak inplannen op de 

beschikbare tijden. Via de website komt de aanmelding in de online agenda van programma 

FysioOne Light terecht. 

 

Artikel 4  Bewaren medische gegevens 

 

Voor het bewaren van de medische gegevens maakt KijFit gebruik van FysioOne Light. Middels dit 

onlinesysteem beheert KijFit tevens zijn agenda en het declaratieproces.  

 

Artikel 5  Samenwerking bedrijfsarts 

 

KijFit kan - in geval van langdurige ziekteverzuim van een werknemer - samenwerken met de bedrijfarts. 

KijFit zal daarbij alleen medische gegevens van de werknemer met de bedrijfsarts delen met expliciete 

toestemming van de werknemer. 

 

Artikel 6 Rechten werknemers 

 

De werknemers kunnen te allen tijde gebruikmaken van de volgende rechten: 

 

Intrekken gegeven toestemming 

De werknemers kunnen de toestemming die zij KijFit hebben gegeven voor de verwerking van hun 

gegevens te allen tijde weer intrekken, deze intrekking heeft geen gevolgen voor de rechtmatigheid van 

de eerdere gegevensverwerking. 

  

Recht van inzage 

De werknemers hebben te allen tijde het recht om hun gegevens in te zien. KijFit zal dit op verzoek 

faciliteren.  

 

Recht op rectificatie en wissing 

Werknemers kunnen KijFit te allen tijde verzoeken om hun gegevens te rectificeren. Ook kunnen zij 

KijFit te allen tijde verzoeken om hun gegevens te wissen, tenzij een bepaald voorschrift of specifieke 

wet bepaalt dat KijFit de gegevens moet bewaren.  

 

Recht op beperking van de verwerking 

Werknemers kunnen KijFit te allen tijde beperken in de door hem uit te voeren gegevensverwerking. 

 

Recht van bezwaar 

Werknemers kunnen te allen tijde bezwaar maken tegen de verwerking van hun gegevens door KijFit. 

 

Recht van overdraagbaarheid 
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Werknemers hebben het recht om de gegevens - die zij zelf actief en bewust hebben verstrekt - van 

KijFit te ontvangen in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm, zodat zij deze 

kunnen overdragen aan derden. KijFit kan de gegevens in deze vorm, indien mogelijk, ook rechtstreeks 

doorsturen naar de desbetreffende partij.  

 

Gegevens in het medisch dossier die niet direct of indirect door hen zijn verstrekt – zoals conclusies, 

diagnoses, vermoedens of behandelplannen - vallen niet onder het recht van overdraagbaarheid. 

 

Recht van klacht bij de Autoriteit Persoonsgegevens 

Werknemers kunnen te allen tijde een klacht indienen op de website van de Autoriteit 

Persoonsgegevens. De Autoriteit Persoonsgegevens is de Nederlandse toezichthouder en waakt voor 

de correcte naleving van de AVG (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl).  

 

 

 

 


