Privacyverklaring Diëtist Ingrid
Met ingang van 25 mei 2018 geldt de nieuwe Europese Privacywet, de Algemene Verordening
Gegevensbescherming (AVG).
Diëtist Ingrid is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in
deze privacyverklaring.
Contactgegevens:
https://www.dietistingrid.nl
Zwaagdijk 264
1682 NR Zwaagdijk
Tel: 0229 - 262848
contact@dietistingrid.nl
Persoonsgegevens die wij verwerken
Diëtist Ingrid verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of
omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die
wij verwerken:
- Naam
- Adres
- Geboortedatum
- BSN
- E-mailadres
- Telefoonnummer
- Gegevens zorgverzekering (naam, polisnummer)
- Bepaalde, ter zake doende, medische gegevens
Waarom is dat nodig?
Diëtist Ingrid heeft uw persoonsgegevens nodig voor het uitvoeren van haar werkzaamheden om u
een persoonlijk dieetadvies te kunnen geven en om deze vervolgens aan u te verstrekken.
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
In sommige gevallen gaat het om zogenaamde ‘bijzondere’ en/of ‘gevoelige persoonsgegevens’ van
u. Dat doen wij alleen als daarvoor noodzaak bestaat met betrekking tot uw behandeling. Uw
persoonsgegevens worden niet gebruikt voor commerciële doeleinden.
Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn
dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren
of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online
activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden

zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming
persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via
contact@dietistingrid.nl, dan verwijderen wij deze informatie.
Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Diëtist Ingrid bewaart uw persoonsgegevens maximaal 15 jaar na beëindiging van de
dieetbehandeling (verplichting volgens de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst).
Delen van persoonsgegevens met derden
Diëtist Ingrid zal uw gegevens indien noodzakelijk en met uw instemming verstrekken aan andere
zorgverleners voor behandeldoeleinden (denk aan rapportage aan verwijzer of overdracht naar
andere instelling bij opname). Diëtist Ingrid heeft met andere zorgverleners overeenkomsten voor
veilige gegevensoverdracht.
Diëtist Ingrid zal uw gegevens uitsluitend verstrekken aan een ICT hosting organisatie om uw
gegevens veilig op te bergen. Met deze organisatie heeft Diëtist Ingrid een overeenkomst om te
zorgen voor een standaard niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid voor dit soort gegevens.
Diëtist Ingrid blijft verantwoordelijk voor deze verwerking van uw persoonsgegevens.
Cookies of vergelijkbare technieken
Diëtist Ingrid gebruikt Google Analytics om algemene statistieken over het bezoek van de website te
analyseren. Hierbij worden algemene gegevens gebruikt die geen inbreuk maken op uw privacy.
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast
heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of
bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Diëtist Ingrid en heeft u het
recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de
persoonsgegevens die wij van u hebben naar u te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie,
verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw
toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar
contact@dietistingrid.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen
wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen.
Beveiliging
Diëtist Ingrid neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om
misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging
tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn
van misbruik, neem dan contact op via contact@dietistingrid.nl.
Klachten
Diëtist Ingrid wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de
nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons
Meer informatie
Als u vragen heeft over het gebruik van uw persoonsgegevens door Diëtist Ingrid kunt u contact
opnemen via contact@dietistingrid.nl.
Voor meer informatie over privacy kunt u de website van de Autoriteit Persoonsgegevens
raadplegen.

