Privacyverklaring voor registratie persoonsgegevens Dieetistopsport
Ten behoeve van het opstellen van een behandelplan in onze praktijk Dieetistopsport, zijn wij
genoodzaakt om diverse persoonsgegevens van u te registreren.
Bij de registratie zijn wij gehouden aan de wet AVG die per 25 mei 2018 wet bescherming
persoonsgegevens vervangt. Ten behoeve van deze wet stellen wij u met deze verklaring op de hoogte
van de doelen, methode en de bewaartermijn van de gegevens en tevens geven wij aan welke
gegevens wij van u verzamelen. In het geval van verstrekking van uw gegevens aan derden, zoals
verwijzers, andere (para)medische disciplines en andersoortig vragen wij uw nadrukkelijke toestemming.
Belangrijk om te weten is dat u uw toestemming te allen tijd kunt intrekken.
Welke gegevens verzamelen wij van u?
Dieetistopsport verzamelt de volgende gegevens van u en over uw situatie:
NAW gegevens
Telefoonnummer(s) en evt. E-mailadres
Zorgverzekeraar gegevens
Identiteitsgegevens
(Relevante) Medische gegevens (evt. verkregen d.m.v. een verwijzing van de behandelend arts)
(Relevante) Medicatie gegevens (evt. verkregen d.m.v. een verwijzing van de behandelend arts)
Daarnaast worden er tijdens consulten verschillende sociale- en voedingsgegevens nagevraagd
om uw situatie goed in kaart te brengen om u op voedingsgebied goed te kunnen adviseren.
Bent u verplicht tot het verstrekken van deze gegevens?
Helaas kunnen wij zonder de verstrekking van uw gegevens geen behandeling starten. Echter, u beslist
zelf of en welke gegevens wij van u mogen verzamelen.
Plichten van de praktijk
Dieetistopsport is volgens de AVG de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens die in
de praktijk plaatsvindt. Aan de plichten die daaruit voortkomen, voldoet de praktijk als volgt:
• Uw gegevens worden voor specifieke doeleinden verzameld:
• voor zorgverlening;
• voor doelmatig beheer en beleid;
• voor ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en voorlichting.
• Er vindt in beginsel geen verwerking plaats voor andere doeleinden.
• U wordt op de hoogte gesteld van het feit dat er persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit kan
gebeuren door uw zorgverlener op het spreekuur maar ook door middel van deze privacyverklaring
op onze website.
• Alle medewerkers binnen de praktijk hebben zich verplicht om vertrouwelijk om te gaan met uw
persoonsgegevens.
• Uw persoonsgegevens worden goed beveiligd tegen onbevoegde toegang.
• Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor goede zorgverlening.
Voor medische gegevens is deze bewaartermijn in principe 15 jaar.
Bewaartermijn
Uw gegevens worden gedurende 15 jaren bewaard bij Dieetistopsport.
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Delen met anderen
Dieetistopsport zal uw gegevens indien noodzakelijk en enkel met uw instemming verstrekken aan andere
zorgverleners voor behandeldoeleinden. Denk bijvoorbeeld aan de rapportage aan verwijzer of
overdracht naar andere instelling bij opname.
We gaan op een zorgvuldige en veilige manier met uw gegevens om, ook als we deze met uw
toestemming verstrekken aan andere zorgverleners.
Met een aantal bedrijven en organisaties heeft Dieetistopsport een overeenkomst afgesloten om de
veiligheid van uw gegevens te kunnen waarborgen. Denkt u bijvoorbeeld aan:

• Het bedrijf dat het programma heeft gemaakt om uw gegevens te kunnen bewaren (uw digitale
dossier).

• Vecozo, een digitaal portaal om de behandelingen te kunnen declareren
• Het ICT-bedrijf dat de computers onderhoudt
Uw rechten
U kunt de gegevens die wij van u registreren te allen tijde inzien en rectificeren. Wanneer u wenst dat wij
de gegevens die wij van u bewaren vernietigen dan kunt u dat bij ons aangeven. Wel moeten wij u
melden dat niet alle gegevens vernietigd kunnen worden vanwege de verplichte registratie van
zorgverzekeraars.
U kunt tevens bezwaar tot overdragen van uw gegevens aan derden, zoals verwijzers of anderszins aan
ons bekend maken.
Maar ook kunt u zich met een klacht wenden tot de daarvoor bevoegde autoriteit. Dit is conform ons
klachtenreglement.
Ook heeft u het recht tot het indienen van en klacht over de verwerking van uw persoonsgegevens bij de
Autoriteit Persoonsgegevens.
Beveiliging
Dieetistopsport neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt hiervoor passende
maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en
ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
We willen u er op wijzen dat het gebruik van de email of sms niet beveiligd is. Let u er daarom op welke
informatie u op die manier met ons wilt delen. Of vraag ons in het bericht alleen om contact met u op te
nemen.
Het is mogelijk om ‘veilig’ te mailen door een Zorgmailbericht van ons te beantwoorden, dit kan
maximaal twee maal per bericht. Het emailadres wat u veilig kunt mailen is dieetistopsport@zorgmail.nl.
Verklaring van toestemming
Door het lezen van dit document bent u op de hoogte gesteld van de privacyverklaring die
Dieetistopsport hanteert in haar praktijk per 25 mei 2018. U dient na aanleiding van deze privacyverklaring
de verklaring van toestemming te ondertekenen. Deze wordt naar u gestuurd, per post of per mail,
voorafgaand aan het eerste consult of aangeboden tijdens het eerste consult.
Meer informatie en/of klachten
Als u vragen heeft over het gebruik van uw persoonsgegevens of u heeft de indruk dat uw gegevens
onvoldoende beveiligd zijn, onjuist bewaard worden of zonder uw toestemming worden verwerkt of
gedeeld, neem dan contact op via 06-40047987
Voor meer informatie over privacy kunt u de website van de Autoriteit Persoonsgegevens raadplegen:
https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/
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