Privacyverklaring Diëtistenprakijk Lieke
Met ingang van 25 mei 2018 is Algemene Verorderning Gegevensbescherming (AVG) van start gegaan.
Dit is een specificatie van de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP). In deze wet wordt
beschreven dat er zorgvuldig en vertrouwelijk met persoonsgegevens wordt omgegaan.
Als diëtistenpraktijk is het van belang dat er gegevens worden uitgewisseld. Dit kan zowel mondeling,
telefonisch als via de mail worden gedaan. Hieronder staan er een aantal onderverdeeld:
 Naam
 Geboortedatum
 Adresgegevens
 BSN
 Telefoonnummer / mobiel nummer
 Gegevens zorgverzekering (naam, polisnummer)
 E-mailadres
 Bepaalde, ter zake doende, medische gegevens
Reden van gegevensuitwisseling
Diëtistenpraktijk Lieke heeft deze gegevens nodig voor het uitvoeren van de declaratie, het uitwisselen
van informatie met de cliënt en voor de uitvoering van de algehele werkzaamheden. Er zal zorgvuldig
met de gegevens worden omgegaan. De gegevens worden bewaard op de laptop en in een systeem, die
beide vergrendeld zijn met een verschillend wachtwoord. Dit wachtwoord is alleen bij de behandelaar
bekend.
Tijdsduur bewaren gegevens
Diëtistenprakijk Lieke bewaart uw persoonsgegevens 15 jaar na beëindiging van de dieetbehandeling
(verplichting volgens de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst).
Gegevens verstrekken aan derden
Indien het nodig is om gegevens te verstrekken aan anderen, zal hier altijd toestemming voor worden
gevraagd. Dit wordt mondeling gevraagd aan de cliënt, de behandelaar zal de datum waarop dit is
gebeurt noteren in het dossier.
Uitwisseling van gegevens kan noodzakelijk zijn in sommige gevallen. Vaak is het ook handig om bv.
Een rapportage aan een verwijzer te sturen of een overdracht aan een overnemend behandelaar te
sturen. Dit zal altijd op een veilige manier gebeuren; door telefonisch contact (in een afgesloten
praktijkruimte) of via de beveiligde zorgmail.

Gegevens inzien, aanpassen en verwijderen
U heeft het recht om je persoonsgegevens in te zien, te (laten) corrigeren of te (laten) verwijderen. Je
kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@dietistenpraktijklieke.nl. Er
zal dan een afspraak worden gemaakt, omdat hiervoor legitimatie altijd noodzakelijk is, om aan te
tonen dat het om jouw persoonsgegevens gaat.
Beveiliging
Diëtistenprakijk Lieke neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt hiervoor passende
maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en
ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Heeft u desondanks de indruk dat jouw gegevens onvoldoende
beveiligd zijn, uw gegevens onjuist bewaard worden of zonder uw toestemming worden verwerkt of
gedeeld, neem dan contact op met ons via het 06 12 53 58 27 of via info@dietistenpraktijklieke.nl.
Meer informatie
Als je vragen hebt over het gebruik van jouw persoonsgegevens door Diëtistenprakijk Lieke kunt u
contact opnemen met onze privacy medewerker via het algemene telefoonnummer of via
info@dietistenpraktijklieke.nl.
Voor meer informatie over privacy kunt je de website van de Autoriteit Persoonsgegevens raadplegen.

