
PRIVACYVERKLARING 

Algemeen 

De AVG /GDPR is een nieuwe wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze 
wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft diegene van wie 
de gegevens zijn bepaalde rechten. Dit privacyreglement is bedoeld om u te informeren over uw rechten 
en onze plichten die gelden op grond van de AVG en GDPR. 

DIETISTENPRAKTIJK Gino Devriendt VOF met ondernemingsnummer: 
 
BE 0722. 567.252 
 
Door het gebruik van de website/agenda laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen 
persoonsgegevens zijn. We bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door 
u worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken. 

Volgende gegevens worden verzameld bij de website: naam, email, telefoonnummer & omschrijving. 
Deze gegevens worden gebruikt voor de volgende doelen: het inplannen van een afspraak, vlotte 
werking/beheer van de praktijk.  

De rubriek ‘omschrijving’ - waarin meer gedetailleerde info kan geregistreerd worden omtrent de 
aanmelding/reden van consultatie - is niet verplicht om in te vullen. Indien u deze invult, geeft u 
toestemming dat deze gebruikt mag worden ter voorbereiding van uw diëtistich dossier. 

De plichten van diëtistenpraktijk Gino Devriendt VOF 

Diëtistenpraktijk, Gino Devriendt - Leenbosstraat 29b, 8830 Gits, is volgens de 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: 

• voor zorgverlening 

• voor doelmatig beheer en beleid 

• We letten er nauw op dat onze verzameling van persoonsgegevens beperkt blijft tot 
alleen datgene wat echt nodig is voor de goede werking van de website/praktijk. 

• Er vindt in beginsel geen verwerking plaats voor andere doeleinden (geen marketing) 

• U wordt op de hoogte gesteld van het feit dat er persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit 
kan gebeuren door uw zorgverlener (mondelinge toestemming), maar ook via onze website. 

• Alle medewerkers binnen onze praktijk en bedrijven waarmee we werken hebben zich verplicht 
om vertrouwelijk om te gaan met uw persoonsgegevens. 

• Uw persoonsgegevens worden goed beveiligd tegen onbevoegde toegang. 

• Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor goede zorgverlening. 

  



Uw rechten als betrokkenen 

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 dat de privacy van een ander 
daardoor niet wordt geschaad) 

• Het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn. 

Als u gebruik wilt maken van uw rechten, dan kunt u dit mondeling kenbaar maken aan diëtistenpraktijk 
Gino Devriendt 

Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden 

Uw gegevens worden uitdrukkelijk niet aan derden verstrekt, anders dan derden die direct betrokken zijn 
bij de uitvoering van de overeenkomst tussen u en ons (huisarts, verwijzend specialist), of tenzij enige 
wettelijke bepaling ons hiertoe verplicht.  

Cookies 
 
Wij verzamelen gegevens voor onderzoek om zo een beter inzicht te krijgen in de werking van onze website, 
zodat wij onze website verder kunnen verbeteren aan de hand van de gegevens van Google Analytics. 
Deze website maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de 
website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde 
informatie over uw gebruik van de website kan worden overgebracht naar eigen beveiligde servers van 
Gino Devriendt of die van een derde partij. Wij gebruiken deze informatie om bij te houden hoe u de 
website gebruikt, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en andere diensten aan te bieden 
met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. 
 
Cookies uitzetten 
 
De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser opnieuw 
instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is 
echter mogelijk dat sommige functies en –services, op onze en andere websites, niet correct functioneren 
als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser. 

 
Vragen en feedback 
 
We controleren regelmatig of we aan dit privacybeleid voldoen. Als u vragen heeft over dit privacybeleid, 
kunt u contact met ons opnemen: 
 
Gino Devriendt, sportdiëtist 

Leenbosstraat 29b, 8830 Gits 

051/24.45.42 

0498/47.15.28 

 


