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PRIVACYVERKLARING ERGO IN BEWEGING 
 
Ergo In Beweging is er verantwoordelijk voor dat uw persoonsgegevens in overeenstemming 
met Algemene Verordening Gegevensbescherming op behoorlijke en zorgvuldige wijze 
worden verwerkt. 
 
 
Persoonsgegevens 
Ergo In Beweging gebruikt uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres om contact met 
u te kunnen opnemen of als we een vraag hebben over uw aanmelding. Wanneer u in 
behandeling komt worden medische en sociale gegevens en uw BSN gebruikt. 
 
 
Grondslag van de verwerking en bewaartermijn persoonsgegevens 
Ergo In Beweging maakt gebruik van uw persoonsgegevens op basis van de grondslagen 
Toestemming, Uitvoering van de overeenkomst en Wettelijke verplichting. 
Behandelgegevens worden zoals wettelijk geregeld 15 jaar bewaard. 
 
 
Beveiliging persoonsgegevens 
Uw gegevens worden beschermd met passende technische en organisatorische 
maatregelen om het verlies van persoonsgegevens of onrechtmatige verwerking tegen te 
gaan. Zo zorgt Ergo In Beweging ervoor dat uw persoonsgegevens tijdens verzending zijn 
versleuteld en vindt de verzending van persoonsgegevens via een beveiligde verbinding 
plaats. 
 
 
Uw privacyrechten 
U heeft recht op inzage in uw persoonsgegevens en op correctie van uw persoonsgegevens 
en/of verwijdering van uw persoonsgegevens te vragen. Daarnaast heeft u recht op 
beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens door Ergo In Beweging.  
Tot slot heeft u recht op dataportabiliteit; op uw verzoek zullen wij uw 
persoonsgegevens overdragen aan een door u gekozen andere organisatie. 
Als u wilt weten welke persoonsgegevens van u verwerkt worden, kunt u een inzageverzoek 
per e-mail doen. Ergo In Beweging behandelt uw verzoek binnen 4 weken. 
 
 
Blijkt dat uw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn? Dan kunt u een 
aanvullend verzoek doen om uw gegevens te laten wijzigen of aan te vullen. 
U kunt uw schriftelijke verzoeken sturen aan: 
 
Ergo In Beweging 
Primulastraat 2 
6971AZ Brummen 
 
Aanpassen privacyverklaring 
Wij behouden ons het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen wij 
op deze website publiceren.   


