Privacyverklaring
Met ingang van 25 mei 2018 is er een nieuwe wet t.b.v. waarborgen van uw privacy, genaamd de Algemene
Verordening Gegevensbescherming (AVG)
Uw toestemming
Door u in te schrijven bij de praktijk, gaat u akkoord met de manier waarop de praktijk uw gegevens verwerkt
zoals is beschreven in dit document. Ook verklaart u de privacy van andere betrokkenen d.w.z. patiënten en
zorgverleners te respecteren.
Omgang met uw persoonsgegevens
Toegang tot uw gegevens hebben:
- Uzelf;
- De diëtist(en) van de praktijk die direct betrokken zijn bij de hulpverlening aan u;
- Alle diëtisten van de praktijk i.v.m. vervanging bij ziekte, vakantie en noodsituaties;
Al deze mensen hebben getekend voor geheimhouding.
Waarom nodig:
In onze praktijk kunnen diverse persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit is noodzakelijk om u medisch
goed te kunnen behandelen en nodig voor het financieel afhandelen van de behandeling.
Deze gegevens komen aan bod bijv. aan de telefoon, via de mail en met name tijdens het contact met de
diëtist. Denk hierbij aan:









Naam
Geboortedatum
Adresgegevens
BSN
Telefoonnummer / mobiel nummer
Gegevens zorgverzekering (naam, polisnummer)
E‐mailadres
Bepaalde, ter zake doende, medische gegevens

De plichten van de diëtistenpraktijk
Diëtistenpraktijk Minos is volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (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:
o voor zorgverlening en advies;
o voor doelmatig beheer en beleid;
o voor ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en voorlichting.
 Er vindt in beginsel geen verwerking plaats voor andere doeleinden.
 Uw gegevens worden verwerkt. U wordt hiervan op de hoogte gesteld door de diëtist zelf, of
eventueel ook via een folder of via de website.
 Uw persoonsgegevens worden goed beveiligd tegen onbevoegde toegang.
 Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor goede zorgverlening.
Diëtistenpraktijk Minos bewaart uw persoonsgegevens 15 jaar na beëindiging van de dieetbehandeling (Dit is
wettelijk verplicht volgens de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst).

Uw rechten als betrokkene:
U heeft de volgende rechten:
 Het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden.
 Het recht op inzage en afschrift van die gegevens (voor zover de privacy van een ander daardoor niet
wordt geschaad).
 Het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn.
 Het recht om (gedeeltelijke) vernietiging van uw medische gegevens te vragen. Hieraan kan alleen
tegemoet worden gekomen als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk
belang is en de gegevens op grond van een wettelijke regeling niet bewaard moeten blijven.
 Het recht op het toevoegen van een eigen verklaring (van medische aard) aan uw dossier.
 Het recht om u in bepaalde gevallen tegen de verwerking van uw gegevens te verzetten.
Als u gebruik wilt maken van uw rechten, dan kunt u dit mondeling of middels een aanvraag per email of
schriftelijk kenbaar maken aan diëtistenpraktijk Minos.
Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden
Diëtistenpraktijk Minos zal uw gegevens indien noodzakelijk en met uw toestemming verstrekken aan andere
zorgverleners voor behandeldoeleinden (denk aan een rapportage aan de verwijzer of overdracht naar een
andere instelling bij opname). Op deze regel bestaan echter enkele uitzonderingen. Op grond van een wettelijk
voorschrift kan de zwijgplicht van de zorgverlener doorbroken worden, maar ook wanneer gevreesd moet
worden voor een ernstig gevaar voor uw gezondheid of die van een derde. Bovendien kunnen vastgelegde
gegevens, indien noodzakelijk mondeling, schriftelijk of digitaal uitgewisseld worden met andere zorgverleners.
Diëtistenpraktijk Minos werkt samen met andere zorgverleners zoals huisartsen, apothekers, fysiotherapeuten
en psychologen welke deel uit maken van het behandelteam. Dit geldt met name maar niet alleen voor
chronische ziekten zoals diabetes (suikerziekte) astma en COPD, hart‐ en vaatziekten en bij complexe
ouderenzorg en geestelijke gezondheidszorg. In dat kader worden medische gegevens met hen gedeeld ter
bevordering van uw behandeling.

Toelichting
Diëtistenpraktijk Minos 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. Heeft u desondanks de indruk dat uw gegevens onvoldoende beveiligd zijn, onjuist
bewaard worden of zonder uw toestemming worden verwerkt of gedeeld, neem dan contact op met de
praktijk via de mail: info@dietistenpraktijkminos.nl of telefonisch: op nummer 0641993742. Ook voor overige
vragen over het gebruik van uw persoonsgegevens kunt u uiteraard contact opnemen.
Voor meer informatie over privacy kunt u de website van de Autoriteit Persoonsgegevens raadplegen.

