
Privacyverklaring – Diëtiste Ine Bosmans 

Diëtiste Ine Bosmans vindt het zeer belangrijk dat uw persoonsgegevens beschermd worden en dat 

uw privacy gerespecteerd wordt. Met deze privacyverklaring wil ik u een helder en transparant 

overzicht geven van welke gegevens verzameld worden en hoe ik hiermee omga. Om uw privacy te 

kunnen waarborgen, ga ik zorgvuldig om met persoonsgegevens. In dit kader hou ik mij dan ook in 

alle gevallen aan de toepasselijke wetgeving en regelgeving waaronder de Algemene Verordening 

Gegevensbescherming (AVG) of General Data Protection Regulation (GDPR). 

Wat houdt dat in? 

• Ik zal uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze 

verstrekt zijn. Deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze 

privacyverklaring. 

• De verwerking van uw persoonsgegevens is beperkt tot enkel diegene die minimaal nodig zijn 

voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.  

• Ik zal vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als ik deze nodig heb voor de verwerking van 

uw persoonsgegevens. 

• Ik heb passende technische en organisatorische maatregelen genomen om de beveiliging van 

uw persoonsgegevens te waarborgen. 

• Ik geef geen persoonsgegevens door aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor de 

uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.  

• Ik ben op de hoogte van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens en zal er u op wijzen en 

deze ten allen tijden respecteren. 

Ik, als diëtiste Ine Bosmans, ben verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. 

Indien u na het doornemen van deze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover, 

of contact met mij wenst op te nemen, kan dit via onderstaande contactgegevens: 

Diëtiste Ine Bosmans 

Kleine Marsestraat 24A 

3950 Kaulille 

GSMnr: 0498 23 32 71 

dietiste.inebosmans@gmail.com 

Welke gegevens worden gebruikt? 

Indien u een afspraak maakt bij diëtiste Ine Bosmans, worden er een aantal gegevens genoteerd. 

Deze gegevens worden bekomen tijdens het telefoongesprek of via het contactformulier op de 

website. 

• Bij het maken van de afspraak: naam, voornaam, telefoonnummer, hulpvraag (type dieet) 

• Tijdens de eerste consultatie:  

o Persoonsgegevens: naam, adres, telefoonnummer, emailadres, huisarts, gegevens 

ziekenfonds 

o Gewicht (wordt, indien nodig, aangevuld tijdens consultaties), lengte, BMI 

o Dieetgeschiedenis + medische geschiedenis 

o Hulpvraag ikv diëtetische consultatie 

o Lichamelijke klachten 

o Bloedcontroles (enkel indien patiënt/huisarts dit geeft) 

o Medicatie (correctheid en volledigheid op verantwoordelijkheid van de patiënt) 



o Bewegingspatroon 

• Tijdens de volgende consultaties: 

o Gewicht (indien van toepassing) 

o Notities om het dieetadvies verder bij te sturen 

Waarom is dat nodig? 

Ik heb uw persoonsgegevens nodig om de werkzaamheden correct uit te voeren. Op die manier kan 

ik u op een correcte manier begeleiden en advies geven.  

Uw persoonsgegevens worden bewaard gedurende de wettelijk opgegeven termijn na het laatste 

gebruik.  

Verstrekkingen aan derden 

Uw gegevens worden niet verstrekt aan derden. 

Contact met artsen/specialisten/andere gezondheidsmedewerkers gebeurt enkel via telefoon of 

briefwisseling (schriftelijk of via beveiligd platform), en met toestemming van u als patiënt. U heeft 

het recht deze toestemming ten allen tijde in te trekken zonder dat dit afbreuk doet aan de 

rechtmatigheid van de verwerking voor de intrekking daarvan.  

Ik verwerk enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien 

daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder of de wettelijke vertegenwoordiger. 

Beveiliging van de gegevens 

Ik hecht veel belang aan de beveiliging van uw persoonsgegeven. Ik heb daarom passende technische 

en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen 

onrechtmatige verwerking.  

Uw rechten  

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te (laten) corrigeren of te (laten) verwijderen. 

Bovenaan dit privacy statement staat hou u contact met mij kan opnemen.  

Verder heeft u recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in 

opdracht van u aan een andere partij. Ik zal u steeds vragen u te legitimeren voordat ik gehoor kan 

geven aan deze verzoeken.  

Klachten 

Indien u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens, kan u rechtstreeks contact 

met mij opnemen via bovenstaande contactgegevens. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen 

bij de Privacy Commissie. 

Het gebruik van cookies 

De website van diëtiste Ine Bosmans gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken. 


