Privacyverklaring
PositivEating gaat zorgvuldig en vertrouwelijk om met uw persoonsgegevens. Dat is nu vastgelegd in
de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) en met ingang van 25 mei 2018 is dat de Algemene
Verordening Gegevensbescherming (AVG).
Als u gebruik maakt van diensten van PositivEating dan hebben wij onderstaande gegevens van u
nodig. Die verstrekt u via de telefoon (bijvoorbeeld bij het maken van een afspraak), via het contact
met de diëtist of via de mail.
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Naam
Geboortedatum
Adresgegevens
BSN
Telefoonnummer / mobiel nummer
E-mailadres
Bepaalde, ter zake doende, medische gegevens

Waarom is dat nodig?
PositivEating heeft uw persoonsgegevens nodig voor het goed kunnen uitvoeren van haar
werkzaamheden. Uw persoonsgegevens worden niet gebruikt voor commerciële doeleinden.
Hoe lang bewaren we uw gegevens?
PositivEating bewaart uw persoonsgegevens 15 jaar na beëindiging van de dieetbehandeling
(verplichting volgens de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst/ WGBO).
Delen met anderen
PositivEating deelt uw gegevens enkel aan derden als dat nodig is voor het leveren van goede zorg.
Indien hiervoor op basis van de wet specifieke toestemming is vereist, vragen we die vooraf aan u.
De persoonsgegevens zullen door PositivEating alleen worden verstrekt aan:
•
•
•
•
•

degenen die rechtstreeks betrokken zijn bij de uitvoering van uw behandeling
degenen die optreden als vervanger van de behandelaar, voor zover de verstrekking
noodzakelijk is voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden
ICT hosting organisatie(s) om uw gegevens veilig te bewaren
derden die zijn belast met/nodig zijn voor het innen van vorderingen, voor zover de
gegevensverstrekking daarvoor noodzakelijk is en geen medische gegevens betreft
anderen, indien:
o u ondubbelzinnige toestemming hebt verleend voor de
gegevensverwerking, of
o de gegevensverwerking noodzakelijk is voor de nakoming van een
wettelijke plicht door de beoefenaar van het beroep in de individuele
gezondheidszorg, of
o de gegevensverwerking noodzakelijk is vanwege een vitaal belang van u
(bijvoorbeeld een dringende medische noodzaak)

Met bovenstaande partijen heeft PositivEating een overeenkomst om te zorgen voor een
standaardniveau van beveiliging en vertrouwelijkheid voor dit soort gegevens. PositivEating blijft
verantwoordelijk voor deze verwerking van uw persoonsgegevens.

Geautomatiseerde besluitvorming
PositivEating neemt niet deel aan geautomatiseerde verwerkingen zoals besluiten over zaken die
(aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden
genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.
PositvEating gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:
• WordPress
• WP forms
Gegevens inzien, aanpassen en verwijderen
U kunt onderdelen van uw persoonsgegevens bekijken. Wanneer u van mening bent dat de
gegevens die opgeslagen zijn niet correct zijn, mag u schriftelijk verzoeken om de gegevens aan te
passen. Stuur dit schriftelijk verzoek naar info@positiveating.nl. Er wordt dan een afspraak met u
gemaakt, omdat hiervoor legitimatie altijd noodzakelijk is, om aan te tonen dat het om uw
persoonsgegevens gaat. Ook kunt u vragen om uw persoonsgegevens te laten verwijderen. Als dit
gebeurt kan PositivEating (mogelijk) niet langer verantwoorde zorg aan u verlenen. De WGBO vereist
een bewaartermijn van 15 jaar. Uw gegevens worden in dat geval opgeslagen in een inactief archief,
onzichtbaar en onbruikbaar voor de normale gebruiker.
Toestemming tot verwerking persoonsgegevens intrekken
U kunt toestemming tot verwerking van uw persoonsgegevens intrekken. PositivEating kan dan
(mogelijk) geen verantwoorde zorg garanderen. Uw gegevens worden in dat geval opgeslagen in een
inactief archief, onzichtbaar en onbruikbaar voor de normale gebruiker.
Beveiliging
PositivEating 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. Uw gegevens verwerken wij niet langer dan nodig is voor het
leveren van goede zorg. PositivEating houdt zich aan de bewaartermijnen van de WGBO. Het
bovenstaande geldt ook voor persoonsgegevens die via derden ontvangen zijn. Als u de indruk heeft
dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op
met info@positiveating.nl.
Meer informatie
Als u vragen heeft over het gebruik van uw persoonsgegevens door PositivEating kunt u contact
opnemen met info@positiveating.nl.
Voor meer informatie over privacy kun u de website van de Autoriteit Persoonsgegevens raadplegen.

