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OVERZICHT  
 

PERSOON BESCHERMING (DIERENARTS-)PRAKTIJK 
 

 

 

 

 

 

 
   

PERSOONSGEGEVENS TEN 
BEHOEVE VAN ZORG VOOR 

UW DIER(-EN) 
 

 
 

 

RECHTEN  
 
 

ü Recht op inzage en afschrift 
van persoonsgegevens voor 
zover de privacy van een 
ander daardoor niet wordt 
geschaad. 

ü Recht op correctie en 
aanvulling. 

ü Recht om vergeten te worden 
en vernietiging van gegevens. 

ü Recht op het (digitaal) 
meenemen en overdragen 
van gegevens naar een 
andere (dierenarts-)praktijk. 

ü Recht op beperken van het 
verwerken van persoons-
gegevens. 

ü Rechten met betrekking tot 
geautomatiseerde 
besluitvorming en profilering. 

ü Recht van bezwaar. 
 

 
 

Hulp bij vragen, klachten of 
bezwaar  

GENERAL DATA 
PROTECTION REGULATION 
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TOEZICHT 

 
AUTORITEIT 

PERSOONSGEGEVENS  

VERWERKING  
PERSOONSGEGEVENS  

 
 

      
 
 

PLICHTEN 
 
 

ü Bewust zijn van de wettelijke 
grondslag voor verwerking 
van persoonsgegevens. 

ü Informeren betrokkene via 
privacybeleid & statement 
met o.a. doel van verwerking 
persoonsgegevens en de 
bewaartermijn.  

ü Toestemming betrokkene 
voor verwerking. 

ü Noodzaak voor vastleggen 
van data, wie er bij kan en 
waar opgeslagen.  

ü Verwerkingsovereenkomst 
met derden die persoons-
gegevens verwerkt. 

ü Minimaliseren van data en 
opruimen. 

ü Bescherming van data en 
melden datalekkage.  

 
ü Verantwoordelijk persoon in 

de organisatie.  
ü Check op voorwaarden en 

verantwoordingsplicht. 
ü Faciliteren van de rechten van 

betrokkene bij vragen, 
klachten of bezwaar.  

 
   
 

(Medische) gegevens over zorg 
voor uw dier worden op basis 
van uw persoonsgegevens 
verwerkt.  

  
Ten behoeve van de zorg voor uw 
dier(-en) verwerkt de 
(dierenarts-)praktijk naast 
persoonsgegevens (medische) 
gegevens van uw dier(-en). 
 

   

Ó CPD 2018 Alle rechten voorbehouden. Het Collectief Praktiserende Dierenartsen (CPD) heeft de aangeboden informatie met zorg 
opgesteld ten behoeve van (dierenarts-)praktijken. Het CPD en de (dierenarts-)praktijk kan niet aansprakelijk gehouden worden voor de 
gevolgen van het gebruik, op welke wijze dan ook, van de aangeboden informatie of eventuele schade die het gevolg is van een onjuiste 
interpretatie van de informatie over de AVG door betrokkene. Free icons: https://www.flaticon.com/ 

 

GEGEVENSVERWERKING  

PLICHTEN  RECHTEN 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=EN
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/avg-nieuwe-europese-privacywetgeving

