
Privacy Policy Move to Cure
Website/App

I. Algemene gegevens.

In dit privacy beleid worden de maatregelen vermeld die genomen zijn om uw privacy te beschermen. De
bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de gebruikers van de website www.movetocure.com
(hierna de “de Website”) en de mobiele applicatie “Move to Cure” (hierna “het Platform”) wordt aan de
hand van dit privacy beleid geduid.

Dit privacy beleid zal u op de hoogte brengen van welke persoonsgegevens bij het gebruik van de applicaties
worden verzameld en/of bewaard, de redenen meedelen waarom we dit doen en over welke
controlemogelijkheden u beschikt.

MAESCCHALCK AND PARTNERS (hierna “MOVE TO CURE”) vindt het belangrijk de door de wetgever
gehanteerde termen goed en in verstaanbare taal uit te leggen, daarom worden in dit privacy beleid
verschillende termen extra uitgelegd.

a. Verwerkingsverantwoordelijke.

Wat/wie is de verwerkingsverantwoordelijke?

De verwerkingsverantwoordelijke is de persoon of instelling die instaat voor het verzamelen van de
persoonsgegevens bij een bezoek van de website en bij het invullen van formulieren op deze website.

Hierbij is het uitermate belangrijk dat wij, als verwerkingsverantwoordelijke steeds bereikbaar zijn voor
eventuele vragen en opmerkingen betreffende het privacy beleid.

U kan onze gegevens hier terugvinden:

Verwerkingsverantwoordelijke MAESSCHALCK AND PARTNERS
Adres Godefriduskaai 12 bus 101
Stad 2000 Antwerpen
KBO 0859.652.701

E-mail antwerpen@movetocure.com
Telefoon 032815162

http://www.movetocure.com


Kennisname en aanpassing.

Door gebruik te maken van de Website, het Platform, de bijhorende toepassingen en het invullen van
formulieren bevestigt u kennis genomen te hebben van de bepalingen en maatregelen in dit privacy beleid.

MOVE TO CURE behoudt zich het recht voor haar privacy beleid te allen tijde aan te passen, mits zij de
gebruikers hiervan op de hoogte stelt via de website of e-mail. Na publicatie worden de wijzigingen
automatisch van kracht.

b. Toepasselijk recht.

De verwerking van de persoonsgegevens binnen de MOVE TO CURE is onderworpen aan de Europese
verordening 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 beftreffende de
bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende
het vrij verkeer van die gegevens, alsook aan de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van
natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens.

II. Verzameling van persoonsgegevens.

a. Definitie persoonsgegevens.

Onder de noemer persoonsgegevens dienen alle gegevens of informatie (vb. naam, telefoonnummer,
e-mailadres, geboortedatum, ondernemingsnummer …) te worden verstaan die betrekking hebben op een
geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Door de ruime formulering zijn heel veel gegevens
als persoonsgegevens te beschouwen.

b. Het gebruik van onze Website, Platform en toepassingen.

Door het gebruik van onze Website/Platform worden diverse persoonsgegevens verzameld, dit op
verschillende manieren:

1. De persoonsgegevens die worden meegedeeld door de gebruiker zelf.

2. De persoonsgegevens die wij verkrijgen door het gebruik van onze diensten.

De verschillende manieren van verzameling van persoonsgegevens zijn onderworpen aan eigen specifieke
bepalingen en voorwaarden in de privacywetgeving. Daarom is het belangrijk dat de verschillen tussen
voormelde manieren van verzameling geduid worden.

1. De persoonsgegevens worden door de betrokkene zelf meegedeeld.

Indien u gebruik wenst te maken van de applicaties verbonden aan de Website en/of het Platform dienen
wij te beschikken over enkele persoonsgegevens (naam, adres, emailadres, telefoonnummer,
geboortedatum en geslacht) ten einde uw account aan te maken. Aan de hand van uw profiel kan u een
afspraak inplannen, uw dossier opvolgen, videobegeleiding ontvangen, ….

Bij elke inlog- en authenticatieprocedure wordt gevraagd om persoonsgegevens aan ons mee te delen
(gebruikersnaam, wachtwoord) om u toegang te verlenen tot de Website/ het Platform.
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Afhankelijk van de applicatie, kunnen onderstaande categorieën van persoonsgegevens worden gevraagd:

Type persoonsgegevens Omschrijving persoonsgegeven
Beveiliging Paswoord

Persoonlijke identificatiegegevens Naam, e-mailadres, titel

Persoonlijke bijzonderheden Geboortedatum, geslacht

De door u verstrekte gegevens worden geacht correct en volledig te zijn. Bij het meedelen van onjuiste
gegevens houden wij ons het recht voor u, als gebruiker de toegang tot de Website/het Platform en onze
diensten te ontzeggen.

2. Automatische verzameling van persoonsgegevens.

Aan de hand van cookies en tracking-technologieën worden verschillende persoons- en andere gegevens op
een geautomatiseerde wijze verzameld, dit gewoon door een bezoek aan onze website:

Type persoonsgegevens Omschrijving persoonsgegeven
Elektronische identificatiegegevens IP-adressen, cookies, verbindingsmomenten, …
Elektronische lokalisatiegegevens Benadering van locatie, omgeving,…
Surfgedrag Welke pagina’s worden bekeken hoe lang wordt een

webpagina bekeken, clicks, hits, …
Via welk kanaal wordt onze website bezocht Zoektermen, via welke webpagina onze website wordt

bezocht
Welk toestel wordt gebruikt Pc, smartphone, tablet, …
Welke systeemsoftware wordt gebruikt Windows, Android, Apple, …
Welke browser wordt gebruikt IE, Mozilla, Chrome,…)

Uw directe identificatiegegevens worden bij deze automatische inzameling niet geregistreerd of
bijgehouden.

Uiteraard wordt, indien nodig, op basis van de Telecommunicatiewet expliciet uw toestemming voor het
gebruik van cookies en tracking-technologie gevraagd. Dit aan de hand van ons cookiebeleid zoals
weergegeven op onze website.

c. Het gebruik van onze dienstverlening

MOVE TO CURE is een team van topkinesisten gespecialiseerd in de behandeling van complexe
orthopedische blessures. Deze dienstverlening valt onder het toepassingsgebied van de wet van 22
augustus 2002 betreffende rechten van de patiënt, die ons kwalificeert als beroepsoefenaar.

Op uw eerste consultatie wordt een medisch dossier aangelegd en worden volgende gegevens door ons
verwerkt, dit op grond van een informed consent op grond van artikel 9§1 Patientenwet en mogelijks in
samenwerking met uw behandeld arts.

Type persoonsgegevens Omschrijving persoonsgegeven
Persoonlijke identificatiegegevens Naam, e-mailadres, titel
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Persoonlijke bijzonderheden Geboortedatum, geslacht
Patiëntenzorg De diagnose en de paramedische behandeling van

patiënten, met inbegrip van de evaluatie van de
verstrekte en te verstrekken zorgen teneinde de
kwaliteit van de aan deze patiënten verleende zorgen
te verbeteren.

Patiëntenregistratie Registreren van medische gegevens
Geneesmiddelenbeheer Bijhouden van de voorgeschreven geneesmiddelen

III. Rechtvaardigingsgronden en doeleinden voor de verwerking.

a. Definitie verwerking.

De verwerking van persoonsgegevens betreft alle mogelijke bewerkingen of een geheel van bewerkingen, al
dan niet geautomatiseerd, zoals bv. het verzamelen, structureren, bewaren, raadplegen, bijwerken,
gebruiken, combineren, wissen of vernietigen van persoonsgegevens.

Voor sommige van deze verwerkingen kan MOVE to CURE beroep doen op verwerkers, dit betreffen
natuurlijke of rechtspersonen, overheidsinstanties, diensten of andere organen die in onder toezicht van
MOVE to CURE persoonsgegevens verwerken.

b. Uitvoering van de Overeenkomst

1. Profiel

Alvorens u zich kan inschrijven voor onze diensten moet, voorafgaandelijk de inschrijving, een profiel op de
Website/het Platform aangemaakt worden. Bij de opmaak van dit profiel worden u verschillende
persoonsgegevens opgevraagd, zoals hierboven reeds onder punt II.b.1 meegedeeld..

2. Klantenbeheer & Leveranciersbeheer

Bij het afsluiten van een overeenkomst tussen partijen, kunnen verschillende gegevens opgevraagd en/of
verzameld worden die noodzakelijk zijn om de overeenkomst te kunnen afsluiten.

Zonder deze gegevens is er geen mogelijkheid tot het afsluiten van enige overeenkomst, daarom dienen
door u verstrekte gegevens correct en volledig zijn.

Bij het meedelen van onjuiste gegevens houden wij ons het recht voor de overeenkomst te verbreken en
maken wij reeds voorbehoud voor schade.

3. Overzicht van de verwerkingen

Onderstaand schema geeft de verwerkingsprocessen gebaseerd op de rechtsgrond “uitvoering van de
overeenkomst” weer en duidt welke persoonsgegevens verwerkt worden.
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Verwerking van
persoonsgegevens

Type
persoonsgegevens

Omschrijving
persoonsgegevens

Doeleinden voor
verwerking

Platform - administratie

Beveiliging Paswoord Authenticatie en
identificatie

Persoonlijke
identificatiegegevens

Naam, e-mailadres, titel Opmaak van een online
profiel met met oog op het
maken van afspraken en
videotraining bij
behandelingen

Klantenbeheer

Persoonlijke
identificatiegegevens

Naam, adres, e-mail,
telefoonnummer, … De administratie van het

cliënteel, beheer en de
facturatie.

Identificatiegegevens,
andere dan het

rijksregisternummer,
uitgegeven door de

overheid

Btw-nummer
RIZIV nummer

Leveranciersbeheer

Persoonlijke
identificatiegegevens

Naam, adres, e-mail,
telefoonnummer, …

Beheer van de opgegeven
bestellingen, betaling van de

leveranciers

Identificatiegegevens,
andere dan het

rijksregisternummer,
uitgegeven door de

overheid

BTW-nummer

Financiële
identificatiegegevens

Bankrekeningnummer

c. Toestemming van de betrokkene

1. Informed Consent

Als medisch beroepsbeoefenaar zijn wij gehouden om een informed consent of toestemming te vragen
alvorens wordt overgegaan tot verwerking van uw persoonsgegevens en aanleg of consultatie van uw
medisch dossier, dit op grond van artikel 9§1 Patientenwet. Uw toestemming wordt gevraagd bij de opmaak
van uw medisch dossier, dit bij eerste afspraak in één van onze vestigingen.

De verzamelde informatie wordt door MOVE to CURE vertrouwelijk gebruikt, dit mogelijks in samenwerking
met de behandelde arts/geneesheer.

Op basis van het medisch dossier is MOVE to CURE in staat om de gepaste revalidatie en oefeningen in
samenspraak met uw arts voor te stellen en u verder in uw revalidatietraject te behandelen en bij te staan.

5



2. Overzicht van de verwerkingen

Verwerking van
persoonsgegevens

Type
persoonsgegevens

Omschrijving
persoonsgegevens

Doeleinden voor
verwerking

Medisch dossier

Persoonlijke
identificatiegegevens

Naam, adres

Voorschrijven van therapie,
behandeling van de patiënt

Medische gegevens Gegevens betreffende
letsels, behandelingen,
voorgeschiedenis,
lichamelijke conditie

Patiëntenzorg Diagnose, behandelingen,
paramedische
behandelingen, evaluatie
van verstrekte en te
verstrekken zorgen

IV. Kwaliteit en belangenafweging.

Als verwerkingsverantwoordelijke waken wij over de kwaliteit en wettelijkheid van de door ons verzamelde
en verwerkte persoonsgegevens. Hierbij nemen wij alle nodige maatregelen om de gegevens die
onnauwkeurig of onvolledig zijn te wissen of te verbeteren.

Bij de verzameling en verwerking van de beschikbare persoonsgegevens houden wij ons voor enkel de
persoonsgegevens te verzamelen en te verwerken die dienend zijn voor het bereiken van onze
verwerkingsdoeleinden. Geen overmatige gegevens noch gegevens die “ooit wel” eens van toepassing
zouden kunnen zijn, worden door ons verzameld of verwerkt.

V. Bewaartermijn persoonsgegevens.

De persoonsgegevens worden bewaard voor de volledige duurtijd die noodzakelijk is voor het
verwezenlijken van onze verwerkingsdoeleinden. Een langere bewaring of verdere verwerking dan nodig
voor de doeleinden te bereiken wordt niet gedaan.

Om deze termijnen ook voor u beter te kunnen duiden, dient ook hier eenzelfde onderverdeling tussen
onze activiteiten worden doorgevoerd:

Verwerkingsactiviteit Bewaartermijn Aanvangsdatum
termijn

Rechtsgrond

Platform 20 jaar Vanaf 1 januari van
het jaar volgend op

de laatste inschrijving
voor een opleiding

Contractueel

Evaluatie en testen 30 jaar Vanaf de laatste
consultatie

art. 2 en 9 Wet van 22
augustus 2002 betreffende
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rechten van de patient,
artikel 46 Code
geneeskundige plichtenlee

Medisch dossier 30 jaar Vanaf de laatste
consultatie

art. 2 en 9 Wet van 22
augustus 2002 betreffende
rechten van de patient,
artikel 46 Code
geneeskundige plichtenlee

Klantenbeheer &
Leveranciersbeheer

7 jaar Vanaf 1 januari
volgend op de
factuurdatum

Art. 354 WIB92

De persoonsgegevens worden bewaard volgens de termijn zoals hierboven weergegeven om nadien te
worden verwijderd of minstens geanonimiseerd te worden, waardoor identificatie van de betrokkene niet
meer mogelijk is, tenzij dit verder nodig is voor de uitvoering van een lopende overeenkomst of in het kader
van een wettelijke verplichting, gerechtelijk of politioneel onderzoek.

VI. Doorgeven van persoonsgegevens.

MOVE to CURE kan uw persoonsgegevens aan anderen doorgeven. Hier moet een onderscheid gemaakt
worden tussen verwerkers en andere derden (geen verwerkers).

1. De doorgave van uw persoonsgegevens aan verwerkers.

De doorgave is noodzakelijk voor de verwezenlijking van onze doeleinden namelijk voor de goede
werking van de website en systemen.

2. De doorgave is noodzakelijk indien er een wettelijke verplichting is tot doorgave van uw
persoonsgegevens of op verzoek van gerechtelijke autoriteiten of politiediensten.

3. Doorgave aan andere derden

Uw gegevens worden gedeeld met uw behandeld arts en/of opvolgend kinesitherapeut

VII. Rechten van de betrokkene

a. Algemeen

Volgens de wettelijke bepalingen dient de MOVE to CURE als verwerkingsverantwoordelijke u duidelijk te
informeren betreffende de verzameling en verwerking van persoonsgegevens. Dit privacy beleid geldt dan
ook als een persoonlijke kennisgeving.

Afhankelijk van de weerhouden rechtsgrond voor de verwerking kunnen bepaalde rechten al dan niet
worden uitgeoefend. Ten einde een duidelijk overzicht te bieden wordt hieronder een schematisch
overzicht weergegeven waaruit uw rechten kunnen bestaan.
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Verwerkingsgrond Rechten van de betrokkene

Noodzakelijk voor de uitvoering van een
overeenkomst

Recht op inzage
Recht op rectificatie
Recht op verzet
Recht op beperking van de verwerking
Recht op vergetelheid
Recht op dataportabiliteit
Recht om klacht neer te leggen

Noodzakelijk voor de uitvoering van een
overeenkomst

Recht op inzage
Recht op rectificatie
Recht op verzet
Recht op vergetelheid
Recht op beperking van de verwerking
Recht om klacht neer te leggen

Toestemming van de betrokkene Recht op inzage
Recht op rectificatie
Recht op verzet
Recht op vergetelheid
Recht op beperking van de verwerking
Recht om klacht neer te leggen

b. Recht op inzage

U heeft het recht om van de MOVE to CURE als verwerkingsverantwoordelijke uitsluitsel te verkrijgen over
het al dan niet verwerken van uw persoonsgegevens. Indien uw persoonsgegevens verwerkt zijn kan u
inzage verkrijgen van uw gegevens in onze bestanden met bijkomende informatie over de
verwerkingsdoeleinden, de categorieën van persoonsgegevens, eventuele ontvangers van uw
persoonsgegevens, de bewaartermijn, klachtenprocedure,…

Tevens kan u om een kopie van uw persoonsgegevens verzoeken, zonder bijhorende administratieve kosten.
Let wel, wanneer u verschillende kopieën aanvraagt zal de MOVE to CURE hiervoor een redelijke vergoeding
aanrekenen.

De procedure om dit recht uit te oefenen kan u raadplegen onder punt g.

c. Recht op verbetering

Als betrokkene heeft u het recht alle onvolledige of onjuiste persoonsgegevens die op uzelf betrekking
hebben te verbeteren.

Onder de noemer “verbeteren” dient te worden verstaan, dat u kosteloos verkeerde persoonsgegevens kan
laten aanpassen of zelfs laten verwijderen.

De correctheid en kwaliteit van uw persoonsgegevens is van groot belang voor het bereiken van onze
doeleinden.
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De procedure om dit recht uit te oefenen kan u raadplegen onder punt g.

d. Recht op verzet

U beschikt over een recht van verzet. De wettelijke bepalingen voorzien een algemeen recht op verzet en
een verzet inzake directe marketing.

Als gebruiker/betrokkene heeft u aldus een algemeen recht op verzet.

- Algemeen recht op verzet:

U kan zich verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens wanneer de gegevens overeenkomstig
de verwerkingsdoeleinden onvolledig of niet ter zake dienend zijn of wanneer de gegevens waarvan de
registratie, de mededeling of bewaring verboden zijn of wanneer de gegevens langer dan de opgegeven
duurtijd bewaard zijn.

Wanneer uw persoonsgegevens rechtmatig verwerkt worden kan u zich overeenkomstig de wettelijke
bepalingen van de privacywetgeving verzetten tegen deze verwerking wegens zwaarwichtige en
gerechtvaardigde redenen die verband houden met uw bijzondere situatie.

U dient hier wel zwaarwichtige en gerechtvaardigde redenen aan te tonen om verdere verwerking te
voorkomen.

- Recht op verzet inzake direct marketing:

U kan zich kosteloos en zonder enige motivering verzetten tegen een verwerking van uw persoonsgegevens
voor direct marketing doeleinden.

De procedure om dit recht uit te oefenen kan u raadplegen onder punt g.

e. Recht om vergeten te worden

Zonder onredelijke vertraging kan u, uw persoonsgegevens op eigen naam, laten wissen. Dit op voorwaarde
dat:

- De persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waartoe zij verzameld of verwerkt
zijn;

- U de gegeven toestemming voor specifieke doeleinden intrekt;
- De persoonsgegevens onrechtmatig zijn verwerkt;
- De persoonsgegevens moeten worden gewist om te voldoen aan een wettelijke verplichting;

De procedure om dit recht uit te oefenen kan u raadplegen onder punt g.

f. Recht om persoonsgegevens te verkrijgen
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De betrokkene heeft onder de wettelijke bepalingen van de AVG het recht om aan de MOVE to CURE zij of
haar persoonsgegevens, die de MOVE to CURE bezit, op te vragen in een gestructureerde, gangbare en
machineleesbare vorm.

Dit kan opgevraagd worden voor persoonlijk gebruik alsook om deze door te geven aan een andere
verwerkingsverantwoordelijke dan de MOVE to CURE.

Indien het voor ons technisch mogelijk is, kan u ook de elektronische verzending van uw persoonsgegevens
naar een andere onderneming vragen.

De procedure om dit recht uit te oefenen kan u raadplegen onder punt g.

g. Procedure uitoefening rechten

Wanneer u de voormelde rechten wenst uit te oefenen dient u het formulier “Rechten van betrokkene“
samen met een bewijs van identiteit, meer bepaald een kopie van de voorzijde van uw identiteitskaart per
post of per mail op te sturen naar:

Verwerkingsverantwoordelijke MAESSCHALCK AND PARTNERS
Adres Godefriduskaai 12 bus 101
Stad 2000 Antwerpen
KBO 0859.652.701

E-mail antwerpen@movetocure.com
Telefoon 032815162

Na ontvangst van uw verzoek reageren wij zo snel mogelijk en in ieder geval binnen de maand. Afhankelijk
van de complexiteit van het verzoek, kan deze termijn met twee maanden worden verlengd. Van dergelijke
verlenging wordt u in kennis gesteld.

h. Aangifte en bevoegde instantie bij inbreuken

Wanneer u van oordeel bent dat voormelde rechten door ons niet worden gerespecteerd en klacht wenst
neer te leggen, kan u zich richten tot de Gegevensbeschermingsautoriteit:

Bevoegde Autoriteit Gegevensbeschermingautoriteit
Adres Drukpersstraat 35, 1000 Brussel
Telefoon +32 (0)2 274 48 00
Fax +32 (0)2 274 48 35
E-mail contact@apd-gba.be
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