Privacy statement en algemene voorwaarden
https://www.eczeemverband.nl/dermacura-voor-artsen/ is een beveiligde en uitsluitend
voor artsen toegankelijke website van D&M (Diagnostica en Medische Hulpmiddelen)
B.V. bedoeld voor het online voorschrijven van DermaCura eczeemverband.
D&M (Diagnostica en Medische Hulpmiddelen) B.V.
Vestigingsadres
Kwikstaartlaan 26
3704 GS Zeist
Postadres
Postbus 229
3700 AE Zeist
KvK: 30284092
BTW: NL 8221 30 099 B01
Om toegang te verkrijgen tot deze website dient u zich door middel van uw BIG-nummer en e-mailadres te
registreren. Door akkoord te gaan met deze voorwaarde verklaart u dat alle gegevens die nodig zijn om te
registreren naar waarheid zijn ingevuld en verklaart u de betreffende arts te zijn. Na het activeren van uw
account krijgt u met uw BIG-code en een zelfgekozen wachtwoord toegang tot deze beveiligde omgeving, waar
u online DermaCura eczeemverband kunt voorschrijven.

Waarvoor worden uw persoonlijke gegevens gebruikt?

Uw persoonlijke gegevens die u via deze site hebt ingevoerd, worden gebruikt voor levering en declaratie van
DermaCura eczeemverband producten. Uw naam en BIG-code worden gebruikt voor het digitaal ondertekenen
van DermaCura recepten. Teneinde uw persoonlijke gegevens optimaal te beschermen worden deze gegevens
opgeslagen op beveiligde (web)servers die zich in een beveiligde computerruimte bevinden. Persoonlijke
gegevens worden zorgvuldig behandeld en nooit aan derden verkocht of vrijgegeven.

Waarvoor worden persoonlijke gegevens van uw patiënt gebruikt?

Persoonlijke gegevens van uw patiënten worden uitsluitend gebruikt voor het leveren en declareren van
DermaCura eczeemverband. Deze gegevens ontvangen wij door middel van een door u toegestuurd digitaal
receptformulier (PDF).

Cookies

De website maakt gebruik van cookies. Een cookie is een klein bestandje dat op uw harde schijf wordt
opgeslagen door een server en alleen wordt herkend door de server die de cookie opslaat. Een cookie laat
onze server zien dat u bent teruggekeerd naar een bepaalde pagina op onze site. Een cookie registreert geen
persoonlijke gegevens zoals naam, adres, telefoonnummer, e-mail adres of andere zaken die naar u als
persoon zijn te herleiden. We gebruiken cookies of soortgelijke middelen om tijdens uw bezoek aan onze
website informatie te verzamelen, zoals uw IP adres (een nummer dat aan uw computer wordt toegekend
wanneer u over het internet surft), de datum en de tijd van uw bezoek aan de site. Indien u dit wenst kunt u uw
browser zo instellen dat cookies worden geweigerd of dat u een waarschuwing krijgt wanneer er cookies
worden verzonden.

Partnerschappen

D&M heeft geen partnerschappen of speciale relaties met derden op internet. Wij hebben de nodige
veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van
informatie die wij ontvangen op onze site.
Als u wenst te reageren op ons privacy beleid, kunt u contact met ons opnemen:
• per e-mail: dm@dmhulpmiddelen.nl
• per telefoon: (030) 699 58 59
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