Privacyverklaring
Uw gegevens zijn veilig bij Buikvitaal. Om u als orthomoleculair voedingsdeskundige zo goed
mogelijk van dienst te zijn en om samen met u te werken aan een betere gezondheid gebruik ik
uw persoonlijke gegevens. In deze privacyverklaring leest u hoe Buikvitaal omgaat met uw
persoonsgegevens. Dit privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die Buikvitaal
verwerkt van haar cliënten. Word u cliënt van Buikvitaal? Dan geeft u toestemming dat uw
persoonsgegevens in lijn met deze privacyverklaring worden verwerkt.

1.

Functionaris Gegevensbescherming
Kayleigh Versantvoort is de functionaris gegevensbescherming van Buikvitaal, gevestigd aan
Clemens van den Bergstraat 30, 5473 DH Heeswijk-Dinther, KvK-nummer: 81581793.

2. Waarom heeft Buikvitaal gegevens nodig?
Buikvitaal verwerkt persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van diensten van Buikvitaal of
omdat u uw gegevens zelf hebt verstrekt bij het invullen van het contactformulier op de
website of via social media.
Door Buikvitaal worden persoonsgegevens van cliënten verwerkt ten behoeve van:
• (financiële) Administratie
• Algemene communicatie rondom een consult
• Uitvoeren van een consult op maat
• Beantwoording van een vraag of aanmelding
• Versturen van de nieuwsbrief
3. Algemene Verordening Gegevensbescherming
Buikvitaal houdt zich aan de wetgeving van de Algemene Verordening
Gegevensbescherming. Dit houdt in dat:
• De beveiliging van uw persoonsgegevens is gewaarborgd, hiervoor zijn passende
maatregelen genomen.
• Uw persoonsgegevens alleen worden verwerkt voor het doel waarvoor deze zijn
verstrekt, deze doelen vindt u in artikel 2 waarom heeft Buikvitaal gegevens nodig?
• Uw persoonsgegevens worden niet doorgegeven aan derden, mits u hiervoor
toestemming geeft en dit essentieel is voor de doeleinden waarvoor deze gegevens zijn
verstrekt.
• U op de hoogte bent welke rechten u heeft op het gebied van uw persoonsgegevens, dit
bij u bekend maken en deze respecteren.

4. Persoonsgegevens die worden verwerkt
Om u als orthomoleculair voedingsdeskundige zo goed mogelijk van dienst te zijn en om
samen met u te werken aan een betere gezondheid kan Buikvitaal u vragen om
onderstaande gegevens:
• Voornaam, tussenvoegsel, achternaam
• Adresgegevens (straatnaam, huisnummer, postcode en woonplaats)
• Contactgegevens (e-mailadres, telefoonnummer)
• Geboortedatum
• Geslacht
• Financiële gegevens (bankrekeningnummer)
• Gegevens over uw gezondheid (gewicht, lengte, huidige voeding en leefstijl)
• Medische achtergrond (ziekteverleden en -beelden en/of medicijngebruik)
• Laboratoriumuitslagen (bloed- of ontlastingsuitslagen)
Bovenstaande gegevens levert de cliënt aan en daarmee geeft de cliënt toestemming voor de
verwerking hiervan. Persoonsgegevens van minderjarigen worden alleen verwerkt als er
schriftelijke toestemming is van de ouder(s)/verzorger(s).
5. Hoelang worden gegevens bewaard?
Buikvitaal verwerkt en bewaart uw persoonsgegevens gedurende de duur van de
behandeling tot maximaal een jaar na afloop. Daarna worden uw gegevens zeven jaar
bewaard voor de financiële administratie.
6. Delen met anderen
Buikvitaal verstrekt uw persoonsgegevens alleen aan derden indien dit noodzakelijk is voor
de uitvoering van een overeenkomst met u óf om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
7.

Beveiliging
Uw gegevens zijn veilig bij Buikvitaal. Om uw persoonsgegevens te beschermen tegen
onrechtmatig verwerking heeft Buikvitaal passende technische en organisatorische
maatregelen getroffen.

8. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Een
verzoek tot inzage, correctie of verwijdering kunt u sturen naar info@buikvitaal.nl. Buikvitaal
reageert uiterlijk binnen vier weken op dit verzoek.
9. Contact
Buikvitaal
Clemens van den Bergstraat 30
5473 DH Heeswijk-Dinther
info@buikvitaal.nl
KvK-nummer: 81581793

