
 
 
 

    Privacyverklaring GDPR   (Global Data Protection Regulation) 

 
 
 

Privacyverklaring 

Betreft de verplichting om nieuwe en bestaande cliënten te informeren over de verwerking van hun persoonsgegevens, hen te 

wijzen op hun rechten met betrekking tot deze verwerking, en hoe wordt omgegaan met datalekken.  

 

Recht van inzage 

De cliënt heeft het recht te weten of en welke persoonsgegevens worden verzameld en voor welk doel.  

 

Recht van rectificatie 

De cliënt heeft het recht te verlangen dat onjuiste of achterhaalde persoonsgegevens worden gecorrigeerd, en onvolledige 

gegevens worden aangevuld. Als de patiënt de juistheid van gegevens betwist, moet de verwerking daarvan (tijdelijk) worden 

beperkt.  

 

Recht van gegevensverwijdering 

 
De cliënt heeft het recht om zijn persoonsgegevens te laten wissen. Het wissen van gegevens moet zonder onredelijke 

vertraging en binnen drie maanden worden uitgevoerd. Als de gegevens nog nodig zijn voor het leveren van zorg of anderszins 

uitvoeren van de behandelovereenkomst (bijvoorbeeld declareren) hoeft niet direct te worden voldaan aan het verzoek. 

 

Recht op overdraagbaarheid van gegevens 

De cliënt heeft het recht op dataportibiliteit. Op verzoek moeten de persoonsgegevens van een patiënt worden verstrekt in een 

vorm die het makkelijk maakt om deze gegevens te hergebruiken en door te geven aan een andere organisatie.  

Dit recht is van toepassing op een deel van de gegevens in medische dossiers: de persoonsgegevens die de patiënt zelf actief 

en bewust heeft verstrekt en de gegevens die de patiënt indirect heeft verstrekt door het gebruik van een meetinstrument, 

vragenlijst of die voortkomen uit observatie.  

 

Datalekken 

Datalekken moeten alleen bij de toezichthouder worden gemeld als er daadwerkelijk een lek heeft plaatsgevonden waarbij er 
sprake is van een inbreuk in verband met persoonsgegevens. Een melding is niet nodig als het niet waarschijnlijk is dat de 
inbreuk redelijkerwijs een risico voor betrokkenen met zich meebrengt. 
 

Meldplicht 
 
Praktijk LeefVitaal is te allen tijde verantwoordelijk voor het melden van een beveiligingslek en/of datalek (waaronder wordt 
verstaan: een inbreuk op de beveiliging van persoonsgegevens van client die leidt tot een kans op nadelige gevolgen, dan wel 

nadelige gevolgen heeft, voor de bescherming van persoonsgegevens van client. 
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