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PRIVACY VERKLARING  
 
PositivEating, praktijk voor eet- en gewichtsproblemen gevestigd te Utrecht en ingeschreven bij de 
Kamer van Koophandel onder nummer 62698184, hecht belang aan de bescherming van 
persoonsgegevens. Deze privacy verklaring legt uit hoe de diëtist(en) werkzaam voor en bij 
PositivEating met persoonsgegevens omgaat, zoals bedoeld in de Algemene verordening 
gegevensbescherming (AVG). 
 
Als u gebruik maakt van diensten van PositivEating dan zijn onderstaande gegevens van u nodig. 
Deze verstrekt u in het contact met de diëtist via de telefoon, website of e-mail: 
 

• Naam 

• Geboortedatum 

• Adresgegevens 

• BSN 

• Telefoonnummer / mobiel nummer 

• E-mailadres 

• Bepaalde, ter zake doende, medische gegevens 
 
PositivEating heeft uw persoonsgegevens nodig voor het goed kunnen uitvoeren van haar 
werkzaamheden.  
 
Bewaren van gegevens 
PositivEating bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan wettelijk nodig is. PositivEating hanteert 

in beginsel de volgende bewaartermijnen:  

1. medische gegevens: ten minste 15 jaar na het einde van de behandelovereenkomst. Uw 
gegevens worden in dat geval opgeslagen in een inactief archief, onzichtbaar en onbruikbaar 
voor de normale gebruiker;  

2. financieel-administratieve gegevens: 7 jaar na vastlegging van de gegevens. 
 
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 toestemming is vereist, wordt deze vooraf aan u gevraagd. 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; 
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• 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). 

PositivEating heeft met verwerkers een verwerkersovereenkomst die voldoet aan de eisen die de 
Algemene verordening Gegevensbescherming (AVG) daaraan stelt. Uw persoonsgegevens worden 
niet gebruikt voor commerciële doeleinden.  
 
Toestemming intrekken 
U kunt toestemming tot verwerking van uw persoonsgegevens altijd intrekken. PositivEating kan dan 
(mogelijk) geen verantwoorde zorg garanderen.  
 
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. 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.  
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