Privacyverklaring Zicht op Voeding
Zicht op Voeding gaat zorgvuldig en vertrouwelijk om met uw persoonsgegevens. Dat is
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 Zicht op Voeding gaat u akkoord met de manier
waarop zij uw gegevens verwerken zoals is beschreven in dit document.
Zicht op Voeding heeft gegevens van u nodig, die u verstrekt via de telefoon, de mail
en/of tijdens de consulten. Denk hierbij aan:
§ Naam
§ Adresgegevens
§ Telefoonnummer
§ E-mailadres
§ Geboortedatum
§ Bepaalde, relevante antropometrische, medische en sociale gegevens
Waarom is dat nodig?
Zicht op Voeding heeft uw persoonsgegevens nodig voor het uitvoeren van haar
werkzaamheden; om u medisch goed te kunnen behandelen, een persoonlijk advies op
maat te maken en deze te kunnen verstrekken. Tevens zijn de gegevens nodig voor het
financieel afhandelen van de behandeling.
Uw persoonsgegevens worden niet gebruikt voor commerciële doeleinden.
Hoe lang bewaren we uw gegevens?
Zicht op Voeding bewaart uw medische gegevens 20 jaar na beëindiging van de
behandeling (verplichting volgens de Wet op de Geneeskundige
Behandelovereenkomst).
Delen met anderen
Zicht op Voeding zal uw gegevens indien noodzakelijk en alleen met uw uitdrukkelijke
toestemming, verstrekken aan andere zorgverleners voor behandeldoeleinden.
Gegevens inzien, aanpassen en verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te (laten) corrigeren of te (laten)
verwijderen. U kunt per e-mail een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen.
Er zal dan een afspraak worden gemaakt, omdat hiervoor
legitimatie noodzakelijk is, om aan te tonen dat het om uw persoonsgegevens gaat.
Heeft u een klacht?
Als u een klacht heeft dan gaat Zicht op Voeding hierover graag met u in gesprek,
zodat we gezamenlijk een oplossing kunnen zoeken. Komen we er samen niet uit, dan
kunt u zich wenden tot de klachtenfunctionaris van de NWP.
Blijkt het alsnog niet mogelijk uw geschil met hulp van de klachtenfunctionaris, op te lossen,
dan zal de klachtenfunctionaris u verwijzen naar de Geschilleninstantie Koepel Alternatieve
Behandelwijzen (KAB).

Gegevens mbt deelnemen aan cursussen
Zicht op Voeding heeft gegevens van u nodig, die u verstrekt via de telefoon, de mail
en/of tijdens cursusdagen. Ze zijn nodig voor de deelnemerslijst, presentielijst, het
uitschrijven van certificaten en voor de financiële afhandeling. Verder kunnen ze
gebruikt worden voor het informeren over wijzigingen in het programma. Het gaat
om de volgende gegevens:
§
§
§
§

Naam
Adresgegevens
Telefoonnummer
E-mailadres

Uw gegevens worden alleen aan medecursisten verstrekt, met uw uitdrukkelijk
toestemming.
Uw persoonsgegevens worden niet gebruikt voor commerciële doeleinde.
Beveiliging
Zicht op Voeding 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, uw gegevens onjuist bewaard
worden of zonder uw toestemming worden verwerkt of gedeeld, neem dan contact op
met Zicht op Voeding via e-mail of telefoon.
Meer informatie
Voor meer informatie over privacy kunt u de website van de Autoriteit
Persoonsgegevens raadplegen.

