
 

Inhoud privacyverklaring 
In artikel 13 van de GDPR staat opgelijst welke informatie u dient te verschaffen aan elke persoon 

van wie u gegevens bijhoudt. Dit zal verschillen voor interne informatie (medewerkers) en externe 

informatie (patiënten). Er is een voorbeeld privacyverklaring opgenomen gericht op de verwerking 

van patiëntengegevens in de huisartsenpraktijk of wachtpost.  

Hoe u de verklaring communiceert met de betrokkenen is een vrije keuze: via mail, brief, website, 

folder of ophanging in de wachtkamer. Kies voor de methode die u garandeert dat u het doelpubliek 

het best bereikt. U dient in heldere, begrijpbare taal de betrokkene te informeren.  

Onderstaande elementen dienen behandeld te worden in uw privacyverklaring. Er is veel overlap 

met de inhoud van het verwerkingsregister, dit kan dus als basis worden gebruikt om de 

privacyverklaring op te stellen. Niet alle elementen zitten verplicht in elke privacyverklaring (nl. 2-4-

5-6-9-11-12 enkel indien van toepassing).  

1. Identiteit en contactgegevens van de verwerkingsverantwoordelijke (of zijn 

vertegenwoordiger) 

2. Indien van toepassing: contactgegevens van de functionaris gegevensbescherming 

3. De verwerkingsdoeleinden (waarom worden de gegevens verwerkt) en de rechtsgronden 

(verantwoording van de verwerking van de gegevens) 

4. Indien van toepassing: de gerechtvaardigde belangen die als rechtsgrond worden ingeroepen 

5. Indien van toepassing: de ontvangers of categorieën van ontvangers van de 

persoonsgegevens (met wie worden de gegevens gedeeld) 

6. Indien van toepassing: doorgifte aan een derde land 

7. De bewaartermijnen, of de criteria om deze te bepalen 

8. Recht op inzage, rectificatie, wissing of beperking van de verwerking van de betrokkene. Het 

recht op bezwaar en gegevensoverdraagbaarheid van de betrokkene 

9. Indien toestemming als rechtsgrond werd gebruikt: mogelijkheid om deze toestemming in te 

trekken 

10. Recht op indienen van klacht bij de toezichthoudende autoriteit 

11. Indien van toepassing: Contractuele of wettelijke plicht om gegevens te verstrekken 

12. Indien van toepassing: bestaan van geautomatiseerde individuele besluitvorming 


