Privacyverklaring Gewichtwijzer – Praktijk voor gewichtsbegeleiding
Gewichtwijzer, gevestigd aan de Venezuelastraat 7 – 2408 MA Alphen aan den Rijn, is
verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze
privacyverklaring.
Contactgegevens:
Gewichtwijzer, praktijk voor gewichtsbegeleiding
Venezuelastraat 7
2408 MA Alphen aan den Rijn
www.gewichtwijzer.nl
06 50815563
info@gewichtwijzer.nl

Anja Verduijn, eigenaar van Gewichtwijzer, is de functionaris gegevensbescherming van
Gewichtwijzer.

Persoonsgegevens die Gewichtwijzer verwerkt:
Gewichtwijzer verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van mijn diensten en/of
omdat je deze gegevens zelf aan mij verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de
persoonsgegevens die ik verwerk:
-

Voor- en achternaam
Geslacht
Geboortedatum
Adres
Telefoonnummer
E-mailadres
Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt tijdens telefoongesprekken, e-mailcontact,
correspondentie via de contactpagina op www.gewichtwijzer.nl, whatsapp of consulten.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens
Gewichtwijzer verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens:
- Lichaamsgewicht en – maten
- Gezondheid
- Gespreksverslagen
- Voedingsverslagen en -analyses
- Naam zorgverzekeraar

Doel en op basis van welke grondslag ik persoonsgegevens verwerk
Gewichtwijzer verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Het versturen van facturen
- Ervoor zorgen dat je een correcte en complete declaratie kunt indienen bij je zorgverzekeraar
- Het kunnen verzenden van de nieuwsbrief
- Wanneer nodig contact met je te kunnen opnemen om de dienstverlening te kunnen
uitvoeren
- Je te kunnen informeren over wijzigingen van diensten en producten
- Om diensten (begeleiding) te kunnen leveren

Je bent verplicht deze persoonsgegevens te verstrekken voor een correcte begeleiding en
afhandeling van de af te nemen diensten. Indien je deze gegevens niet wilt/kunt verstrekken, zal
Gewichtwijzer je niet kunnen begeleiden.
Gewichtwijzer verwerkt jouw persoonsgegevens op basis van de volgende grondslagen:
1. Toestemming: De betrokkene heeft toestemmingen gegeven voor de verwerking van zijn
persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden.
2. Overeenkomst: De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst
waarbij de betrokkene partij is, of om op verzoek van de betrokkene vóór de sluiting van een
overeenkomst maatregelen te nemen.
3. Wettelijke verplichting: De verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke
verplichting die op de verwerkingsverantwoordelijke rust.

Geautomatiseerde besluitvorming
Gewichtwijzer neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die
(aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden
genomen door computerprogramma’s of –systemen, zonder dat daar een mens (medewerker
Gewichtwijzer) tussen zit.

Hoe lang ik persoonsgegevens bewaar
Gewichtwijzer hanteert de volgende bewaartermijnen voor de verschillende categorieën van
persoonsgegevens:
1. Emailadressen. Deze worden voor onbepaalde periode bewaard. Reden: het kunnen
versturen van digitale nieuwsbrieven. Een ieder kan zich te allen tijde afmelden voor de
nieuwsbrief.
2. Persoonsgegevens die vermeld staan op de factuur. Deze facturen worden minimaal 7 jaar
digitaal (als .xls en als .pdf) bewaard. Reden: het is wettelijk verplicht om fiscale gegevens 7
jaar te bewaren. Na het verloop van 7 jaar worden de digitale gegevens permanent gewist .
Papieren gegevens worden vernietigd. Twee maal per jaar vindt deze gegevensverwijdering
plaats, dus gegevens zullen maximaal 7,5 jaar bewaard blijven.
3. Alle overige (bijzondere) gegevens. Deze worden 3 jaar bewaard. Wanneer een cliënt binnen
3 jaar na het afronden van een begeleidingstraject terug wil komen, dan is het zinvol om de
resultaten van het vorige traject ter vergelijking in te kunnen zien.
Twee maal per jaar vindt deze gegevensverwijdering plaats, dus gegevens kunnen maximaal
3,5 jaar bewaard blijven.
4. Voor statistische en studiedoeleinden (zoals intervisie) kunnen begeleidingsresultaten langer
dan 3 jaar bewaard blijven. Echter, dat zal dan alleen gebeuren nadat deze geanonimiseerd
zijn en niet meer te herleiden naar een persoon.

Delen van persoonsgegevens met derden
Gewichtwijzer verstrekt persoonsgegevens uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de
uitvoering van mijn overeenkomst met jou, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Hiervoor zal altijd eerst toestemming aan jou worden gevraagd.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die ik gebruik
Gewichtwijzer gebruikt op haar website alleen technische en functionele cookies, en analytische
cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste
bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die
ik gebruik zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze
zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld voorkeursinstellingen.
Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer
opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je
browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te laten corrigeren of te laten verwijderen.
Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken
of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Gewichtwijzer en heb je
het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij mij een verzoek kunt indienen om
de persoonsgegevens die ik van jou heb in een computerbestand naar jou of een andere, door jou
genoemde, organisatie te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering,
gegevensoverdracht van persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar
op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@gewichtwijzer.nl
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraag ik jou een kopie van je
identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine
readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en BSN
onleesbaar en vermeld op de kopie dat deze enkel mag worden gebruikt voor het verzoek tot inzage
van je gegevens bij Gewichtwijzer. Dit ter bescherming van je privacy.
Ik reageer zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.
Gewichtwijzer wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de
nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe ik de persoonsgegevens beveilig
Gewichtwijzer neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen
om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging
tegen te gaan. Mocht jij vermoedens hebben dat jouw gegevens niet goed zijn beveiligd of er zijn
aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op via info@gewichtwijzer.nl .
Gewichtwijzer heeft afdoende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen, zoals
wachtwoordbeveiliging en een virusscanner. Wachtwoorden worden frequent gewijzigd.
Papieren gegevens worden in een afgesloten ruimte bewaard.

