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BaseLine Voedingsadviesburo heeft uw persoonsgegevens altijd zorgvuldig en vertrouwelijk behandeld en blijft 
dat doen. Per 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht en zijn er 
nieuwe regels. Wij voldoen daar graag aan en leggen in deze verklaring uit hoe we dat doen. 
 
Als u gebruik maakt van diensten van BaseLine Voedingsadviesburo dan hebben wij gegevens van u nodig. Die 
verstrekt u via de telefoon (bijvoorbeeld bij het maken van een afspraak), via het contact met de diëtist of via de 
mail. Denk hierbij aan naam, geboortedatum, adresgegevens,  BSN (burgerservicenummer), telefoonnummer, 
gegevens zorgverzekering (naam, polisnummer), e-mailadres en/of ter zake doende medische gegevens. 
 
Waarom is dat nodig? 
BaseLine Voedingsadviesburo heeft uw persoonsgegevens nodig om u goed te kunnen helpen, zoals voor het 
maken en aan u verstrekken van uw persoonlijk dieetadvies. Ook zijn voor onze administratie en op grond van 
wettelijke eisen, voorschriften van zorgverzekeraars/zorggroepen gegevens nodig. 

 
In sommige gevallen gaat het om zogenaamde ‘bijzondere’ en/of ‘gevoelige persoonsgegevens’ van u. Wij 
vragen deze gegevens alleen als dat in het kader van uw behandeling nodig is. Uw gegevens worden in geen 
geval gebruikt voor commerciële doelen of voor andere zaken die buiten het doel van de verstrekking van uw 
gegevens vallen. 
 
Hoe lang bewaren we uw gegevens? 
BaseLine Voedingsadviesburo bewaart uw persoonsgegevens 15 jaar na beëindiging van de dieetbehandeling 
(conform de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst). Tenzij u daarom eerder vraagt worden de 
gegevens na 15 jaar vernietigd. 
  
Delen met anderen 
Als dat noodzakelijk is voor uw behandeling en/of nodig is voor uw behandeling door andere zorgaanbieders kan 
BaseLine Voedingsadviesburo uw gegevens met uw instemming verstrekken aan andere zorgverleners (denk 
aan rapportage aan verwijzer of overdracht naar andere instelling bij opname). BaseLine Voedingsadviesburo 
heeft met andere zorgverleners afspraken voor een veilige gegevensuitwisseling. 
 
BaseLine Voedingsadviesburo verwerkt, onder andere op grond van voorschriften van zorgverzekeraars en 
zorggroepen, uw gegevens via zogenaamde IC-hosting organisaties. Met deze organisaties heeft BaseLine 
Voedingsadviesburo een verwerkingsovereenkomst om te waarborgen dat de verwerking voldoet aan de 
wettelijke vereisten. Dat neemt niet weg dat BaseLine Voedingsadviesburo verantwoordelijk blijft voor deze 
verwerking. 
 
Gegevens inzien, aanpassen en verwijderen 
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te (laten) corrigeren of te (laten) verwijderen. U kunt een 
verzoek tot inzage, correctie of verwijdering per post sturen naar BaseLine Voedingsadviesburo, Postbus 20, 
6580AA Malden of mailen naar info@baseline-dietisten.nl . Er zal dan een afspraak worden gemaakt waarbij u 
zich moet legitimeren om aan te tonen dat het om uw persoonsgegevens gaat. 
 
Beveiliging 
BaseLine Voedingsadviesburo neemt de bescherming van uw gegevens serieus en spant zich in om misbruik, 
verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Heeft u 
desondanks de indruk dat uw gegevens in strijd met deze verklaring worden behandeld neem dan direct contact 
op met de diëtist waarbij u in behandeling bent (geweest), via 024-3739773 of per mail via 
functionaris.avg@baseline-diëtisten.nl. 
 

Meer informatie 
Als u vragen heeft over het gebruik van uw persoonsgegevens door BaseLine Voedingsadviesburo dan kunt u via 
het algemene telefoonnummer vragen naar onze functionaris gegevensbescherming of een mail sturen naar 
functionaris.avg@baseline-dietisten.nl. 
 
Voor meer informatie kunt u de website van de Autoriteit Persoonsgegevens raadplegen. 
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