PRIVACY-VERKLARING Diëtistenpraktijk en psychosynthese de Diamant. Y.M.T. Steenmetz
Vanuit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) vraag ik je toestemming om de
volgende gegevens vast te leggen. Ook zal ik het doel van het vastleggen toelichten:
Om je zo adequaat mogelijk te begeleiden naar het door jou gekozen doel, registreer ik de volgende
gegevens, die alleen door mijzelf ingezien worden:
• NAW gegevens, telnr, geboortedatum. NAW en geboortedatum ook vanwege declaraties.
• Gezondheidsgegevens als gewicht, bloeddruk, laboratoriumwaardes (indien van toepassing)
• Persoonlijke gegevens om je zo goed mogelijk te kunnen begeleiden. Zie oa het intakeformulier.
WACHTWOORD HIERVOOR wordt je medegedeeld bij de kennismaking.
• Korte samenvattingen van de sessies en afspraken.
Deze gegevens sla ik op:
• In mijn beveiligde computer, documenten zijn extra beveiligd met een wachtwoord.
• Of op papier In een afgesloten kast.
Wettelijk ben ik als diëtist verplicht, in geval je verwezen bent door een (huis)arts, een begin- en
eind-rapportage te sturen naar deze arts. Deze brief zal ik altijd eerst door jou laten lezen en
ondertekenen, dan wel via de mail om toestemming vragen, alvorens de brief te versturen.
De gegevens bewaar ik na beëindiging van de begeleiding een wettelijk bepaalde periode van 15
jaar. Daarna worden de gegevens vernietigd en uit de computer verwijderd.
Recht op inzage, correctie, verwijdering en meenemen van eigen gegevens:
Volgens de AVG heb je recht op:
• inzage van het dossier, correctie van gegevens, verwijdering van gegevens, meenemen of
overdragen van gegevens aan een door jou bepaalde persoon of instantie.
Op een verzoek hieromtrent zal ik te allen tijde voldoen.
Klachtrecht:
Als je niet tevreden bent over mijn begeleiding of de werkwijze, dan nodig ik je van harte uit om dit
met mij te bespreken. Wanneer wij er samen niet uitkomen kan je terecht bij 1 van mijn
beroepsverenigingen. Zie voor uitgebreide informatie hierover mijn website: http://www.voedingen-psychosynthese.nl/praktisch/
Toestemming:
Hierbij verklaart ondergetekende kennis te hebben genomen van bovenstaande privacy-verklaring
en stem ik in met het vastleggen van mijn gegevens op bovenstaande wijze:

Datum:

Handtekening:

Naam:

JE BENT TE ALLEN TIJDE GERECHTIGD DEZE TOESTEMMING IN TE TREKKEN!

