Privacyverklaring Goed Begin
Goed Begin vindt de bescherming van uw privacy erg belangrijk.
Huidige Privacyverklaring heeft betrekking op alle persoonsgegevens die worden
verzameld en verwerkt door Goed Begin, met KVK nummer 56759533.

1. Van wie hebben wij persoonsgegevens?
Goed Begin verwerkt persoonsgegevens van natuurlijke personen met wie wij een
rechtstreekse of onrechtstreekse relatie hebben, hebben gehad of in de toekomst wensen
te hebben.
Concreet betreft dit persoonsgegevens over de gezinnen waarvoor wij een zorgdossier
opgestart hebben alsook potentiële cliënten.

2. Waarom heeft Goed Begin persoonsgegevens?
Goed Begin verzamelt uitsluitend persoonsgegevens om de gevraagde diensten
en zorg aan onze cliënten te kunnen leveren.
De persoonsgegevens betreffen adres, contactgegevens zoals telefoon en email,
gezinssituatie, leeftijd, geslacht, leefgewoonten, beroepsomstandigheden, zorgverleners
die het gezin bijstaan en relevante medische en voedingskundige informatie over alle
gezinsleden van onze cliënten.
Deze verwerking van persoonsgegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van een
optimale dienstverlening en zorg aan onze cliënten.

3. Delen wij uw persoonsgegevens?
Uw gegevens worden nooit voor commerciële doeleinden gedeeld met derden.
Goed Begin springt zeer zorgvuldig om met uw persoonsgegevens en wij delen uw
gegevens enkel met derden, zoals uw andere zorgverleners, indien u daar de uitdrukkelijke
toestemming voor geeft.
Goed Begin deelt enkel die persoonsgegevens die nodig zijn om u de beste
dienstverlening en zorg te bieden.
Goed Begin beroept zich op haar medische zwijgplicht als zorgverlener om te
kunnen weigeren om persoonsgegevens van haar cliënten mee te delen aan derden.

4. Hoe beveiligen wij uw persoonsgegevens?
Goed Begin heeft diverse beveiligingsmaatregelen getroffen om te waarborgen
dat uw persoonsgegevens binnen Goed Begin beschermd zijn. Wij trachten
ongeautoriseerde toegang tot of ongeautoriseerde aanpassing, openbaarmaking of
vernietiging van persoonsgegevens die in ons bezit zijn te vermijden.
Indien u Goed Begin contacteert via de website, via email of via sociale media,
wijzen wij u erop dat wij weinig tot geen controle hebben over het privacy- en
veiligheidsbeleid van de leveranciers van deze toepassingen. Goed Begin raadt u
dus aan om doordacht om te springen met de persoonsgegevens die u via deze kanalen aan
ons meedeelt.

5. Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?
Goed Begin is wettelijk verplicht om de persoonsgegevens in het zorgdossier van
haar cliënten tien jaar lang bij te houden.

6. Welke rechten heeft u?
U beschikt over het recht om bevestiging te krijgen dat wij persoonsgegevens over u

bewaren en om inzage te krijgen in de persoonsgegevens die wij over u bewaren.
U beschikt over het recht om te vragen dat wij de persoonsgegevens die wij over u hebben
bijwerken of dat we eventuele foutieve persoonsgegevens corrigeren of aanvullen. De
vraag tot aanpassing van medische of voedingskundige gegevens dient evenwel gestaafd te
worden met een medisch attest.
Alvorens aan uw verzoek te voldoen, kunnen wij u vragen om een identiteitsbewijs voor te
leggen.
Indien u nog vragen heeft over ons privacybeleid, gelieve contact op te nemen via
goedbeginlactatiekundige@gmail.com.

