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Informatie over privacy van patiënt

Waarom ontvangt u deze brochure?
Elysee Dental stelt de hoogste eisen aan de veiligheid van de gegevens die u aan 
ons toevertrouwd en wij willen u daar in deze brochure graag over informeren. 

Verwerking persoonsgegevens
Voor de ontwikkeling van uw tandtechnische oplossing worden uw persoonsgege-
vens verwerkt. Elysee Dental, als tandtechnisch laboratorium, is wettelijk verplicht 
persoonsgegevens te verwerken. Wij verwerken uw voornaam en achternaam 
om een verklaring af te geven waarin wordt bevestigd dat de ontwikkelde 
tandtechnische oplossing exclusief voor u als patiënt is ontwikkeld. Daarnaast 
verwerken wij uw geboortejaar voor identificatiedoeleinden. Bij de doorgifte naar 
externe productielocaties wordt uw dossier volledig geanonimiseerd om uw 
gegevens op deze wijze optimaal te beschermen. 

Bewaartermijn van uw persoonsgegevens
Uw persoonsgegevens worden niet langer dan strikt noodzakelijk opgeslagen in de 
systemen van Elysee Dental. Na het verstrijken van deze (wettelijke) periode worden 
uw gegevens conform een grondig beleid uit de systemen gewist.

Beveiliging
Elysee Dental stelt hoge eisen aan de beveiliging van de digitale verwerkingssystemen 
en heeft daarvoor een strikt selectiebeleid van partners. Een extern bureau test 
periodiek de beveiliging van onze digitale verwerkingssystemen om een passend 
veiligheidsniveau te garanderen. 

Hebt u nog vragen over ons privacy beleid of deze brochure?
Stuur dan een e-mail naar privacy@elysee-dental.nl. Ook als u vragen hebt over uw 
gegevens of als u deze wilt wijzigen, kunt u dit e-mailadres gebruiken. Het kan zijn 
dat u verwezen wordt naar uw behandelaar welke uw identiteit kan verifiëren. 

Het privacy beleid
Wij behouden altijd het recht voor ons privacy beleid te wijzigen. Op onze website 
www.elysee-dental.nl vindt u echter altijd de meest recente versie. Bekijk daarom 
regelmatig ons privacy beleid op deze website.
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