
Privacyverklaring Groningerland Dierenartsen 
 
Waarom deze verklaring?1 
De General Data Protection Regulation (GDPR) wet, beschikbaar gemaakt door de 
Europese Unie gaat op 25 mei 2018 in. Deze wet is binnen Nederland ook bekend als 
Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en heet formeel 'Directive 95/46/EC' 
(Engels) of 'Richtlijn 95/46/EG' (Dan weten we waarover we het hebben) 
Deze wet verplicht elk bedrijf om vertrouwelijk en inzichtelijk om te gaan met 
persoonsgegevens van klanten.Groningerland Dierenartsen heeft persoonsgegevens van u 
opgeslagen. De wet verplicht ons dus vanaf 25 mei 2018 u in duidelijke en eenvoudige taal 
het volgende te laten weten: 
 
De verwerkingsverantwoordelijke (wie verwerkt uw gegevens?) 
Groningerland Dierenartsen 
Koningstraat 28A 
9901 EE Appingedam 
T 0596-680695 
E dierenarts@groningerlanddierenartsen.nl 
 
Welke persoonsgegevens worden van u bewaard? 
Groningerland Dierenartsen heeft de volgende persoonsgegevens van u vastgelegd in haar 
praktijk management systeem (PMS): 
 

● NAW-gegevens 
● Telefoonnummer(s) 
● UBN nummer  
● e mailadres(sen)  
● IBAN bankrekeningnummer 
● Geslacht (u staat in sommige gevallen genoteerd als “de heer”Janssen of “mevrouw” 

De Vries) 
 
Doeleinden van de verwerking en de rechtsgrond 
Om maar met de rechtsgrond te beginnen: Dat is uw formele toestemming door dit formulier 
door te lezen en te ondertekenen. 
De doeleinden:Deze gegevens gebruiken wij om u te bereiken, te informeren, voor 
noodzakelijke zorg en het informeren over ontwikkelingen op diergeneeskundig gebied.  
 
Het delen van uw persoonsgegevens 
Wij delen uw persoonsgegevens met laboratoria zoals de GD om monsters in te sturen, 
uitslagen op te slaan (in veeonline) en overleg met specialisten over de interpretatie van 
uitslagen. 
Ook is er uitwisseling met Van Stad tot Wad dierenartsen zodat zij u in geval van nood 
diergeneeskundige zorg kunnen verlenen. Zij hebben uw NAW gegevens en uw  
telefoonnummer. (Overigens: VSTW kan niet in uw bedrijfsdossier kijken, heeft geen 
toegang tot visite brieven en BGP/BBP, noch uw bankrekeningnummer.) 

 
1 Opgesteld april 2018 door Annemarie Zuiderveen, dierenarts Groningerland Dierenartsen 



Er is uitwisseling met certificerende instanties zoals Qlip en Koekompas om de kwaliteit van 
uw product te waarborgen.  
En er is uitwisseling met Medirund om aan de wettelijke verplichting van geregistreerd 
medicijngebruik te voldoen. 
Ook is er uitwisseling met InfoRund voor de registratie van onze 1-op-1 relatie. 
 
Zijn wij verplicht  uw persoonsgegevens te verstrekken aan derden? 
Alleen overheidsinstanties zoals de NVWA / AID kunnen ons verplichten mee te werken aan 
onderzoek naar u of uw bedrijf. Het gaat in zulke gevallen eigenlijk altijd om 
bedrijfsinformatie (bezoeken dierenartsen, BGP/BBP, enz.) Mocht er een “verzoek” komen 
om uw bedrijfsgegevens te overhandigen, dan laten wij dit u altijd van tevoren weten. 
 
Uw rechten 
U heeft ten allen tijde inzicht in de gegevens zoals wij die op de praktijk beheren. Stel dat u 
bij ons vertrekt (en daarmee de door u verleende toestemming intrekt); dan verwijderen wij 
uw gegevens na de door de Belastingdienst vastgestelde verplichte bewaartermijn van 7 
jaar (!). 
 
Verwerking derde landen 
Dat is bij ons niet van toepassing, wij zijn geen multinational. 
 
Geautomatiseerde gegevensverzameling 
Ook niet van toepassing bij ons. 
 
Cookies 
Nee. Die gebruiken we niet. 
 
Klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens 
Stel: U wilt een klacht indienen over Groningerland Dierenartsen bij de Autoriteit 
Persoonsgegevens. Kijk dan op de website www.autoriteitpersoonsgegevens.nl. U vindt 
daar informatie over onder welke voorwaarden en hoe u een klacht kunt indienen. 
 
Uitdrukkelijke toestemming 
Om u van dienst te kunnen zijn, hebben we bovengenoemde gegevens van u nodig. We 
vragen dan ook uw toestemming deze gegevens te mogen opslaan en gebruiken voor de 
bovengenoemde doeleinden.. 
 
Naam:  ………………………………………………………………………….. 
 
Adres:   ………………………………………………………………………….. 
 
Woonplaats:  ………………………………………………………………………….. 
 
Datum:  ………………………………………………………………………….. 
 
 
Handtekening: 


