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Volgens de nieuwe wet persoonsgegevens die op 25 mei 2018 is ingegaan, zijn alle bedrijven die te
maken hebben met persoonlijke gegevens, verplicht hier een beleid voor op te stellen.
Het gaat hierbij om alle persoonlijke gegevens van mensen waar een organisatie mee te maken
heeft. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen gewone persoonsgegevens zoals naam, adres en
telefoonnummers en bijzondere persoonsgegevens zoals afkomst, religie en gezondheid.
Het is tevens verplicht om als organisatie transparant te zijn over het omgaan met
persoonsgegevens. Daarom is dit privacybeleid van Bureau Autlife opgesteld.
Om welke gegevens gaat het?
Om een goede begeleiding te kunnen waarborgen, heeft Bureau Autlife persoonlijke gegevens nodig.
Het gaat hierbij om de gebruikelijke persoonlijke gegevens. Daarnaast heeft Bureau Autlife de
volgende gegevens nodig:
 Gegevens over de zorgverzekering zoals zorgpolis en organisatie
 Relevante medische gegevens
 BSN nummer
 Naam
 Adresgegevens
 Telefoonnummer
 Emailadres
 Geboortedatum
Waarom heeft Bureau Autlife deze gegevens nodig?
Om een goede diëtistische begeleiding te kunnen bieden en om een persoonlijk dieetadvies op te
kunnen stellen, zijn bovenstaande gegevens nodig.
Uw gegevens zullen nooit gebruikt worden voor commerciële doeleinden.
Hoe lang zullen de gegevens bewaard worden?
De wet op geneeskundige behandelovereenkomsten, stelt het verplicht gegevens 15 jaar na
beëindiging van de dieetbehandeling te bewaren. Bureau Autlife zal dit dus ook moeten doen.
Het delen van gegevens met externe partijen
Wanneer dit noodzakelijk wordt geacht, zal Bureau Autlife jou gegevens delen met andere
zorgprofessionals zoals rapportages naar verwijzers of een overdracht naar andere zorginstellingen.
Dit zal uiteraard alleen gebeuren wanneer jij hier toestemming voor gegeven hebt.
Inzage in je eigen gegevens, gegevens wijzigen of laten verwijderen
Je heb ten alle tijden het recht je gegevens in te zien, te wijzigen of te laten verwijderen. Neem
hiervoor contact op met bureau.autlife@gmail.com om hier een afspraak voor te maken of om aan
te geven wat je gewijzigd of verwijderd wilt hebben. Het is hiervoor wel noodzakelijk een
identificatiebewijs te tonen.
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Beveiliging
Bureau Autlife vind het belangrijk om zorgvuldig met jouw gegevens om te gaan. Daarom zal Bureau
Autlife er ten alle tijden alles aan doen, jouw gegevens te beveiligen tegen diefstaf, verlies,
ongewenste openbaring, misbruik, onbevoegde toegang en ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan.
Krijg je ondanks dat, de indruk dat er niet op de juiste manier met jou gegevens omgegaan wordt?
Dan kunt u uw klacht mailen naar bureau.autlife@gmail.com .
Heeft u verder nog vragen? Dan mak u altijd contact met ons opnemen via
bureau.autlife@gmail.com
Met vriendelijke groet,
Jorien de Jong
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