1. Inleiding
Bij Energetica Natura zien wij het als onze verplichting om uw persoonsgegevens te beschermen en
te eerbiedigen. Naar aanleiding van de toepasselijke nationale en Europese wetgeving is de
gezondheidsprofessional verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens die via E-GPS
worden verzameld.
Wij bieden de gezondheidsprofessional een systeem conform de normen zoals die gespecificeerd zijn
in de GDPR.
Wij bewaren en gebruiken uitsluitend die persoonsgegevens die rechtstreeks door de patiënt worden
opgegeven via de Nutritionele Evaluatie Vragenlijst. Ook houden wij algemene bezoekgegevens bij,
die alleen gebruikt worden voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag.
Wij zullen niet toestaan dat derden uw persoonsgegevens zonder uw toestemming voor hun eigen
doelen gebruiken.
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring om aan
toekomstige wetgeving te voldoen of met toekomstige ontwikkelingen om te gaan. Het verdient dan
ook aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de
hoogte bent.

2. Doel
De gegevens worden verzameld om de gezondheidsprofessional te ondersteunen bij het stellen van
een zo compleet mogelijke diagnose, door meer inzicht te geven in de situatie van zijn patiënt.
De patiënt vult de Nutritionele Evaluatie Vragenlijst altijd in op aanvraag van zijn
gezondheidsprofessional. Het staat de patiënt vrij om het invullen van deze vragenlijst te weigeren.
Voordat de patiënt de vragenlijst invult geeft hij toestemming voor het verzamelen van de gegevens
volgens doel en middelen zoals gespecificeerd in deze privacy policy.
Wanneer de patiënt de vragenlijst invult, en dus voormelde toestemming heeft verleend, verzamelen
wij deze gegevens. Na het invullen van de vragenlijst worden deze gegevens geautomatiseerd
verwerkt door E-GPS, waarna het overzicht door de desbetreffende gezondheidsprofessional
opgevraagd kan worden.

3. Gegevens
Getotaliseerde surf-statistieken
Wanneer u op onze websites rondkijkt, doet u dat anoniem. Voor onze interne doelen kunnen wij in
weblogs opgeslagen IP-adressen (het internetadres van uw computer) gebruiken om getotaliseerde
statistieken over het surfgedrag te genereren, zoals trafficpatronen en de tijd die op een pagina
wordt doorgebracht.
NAW gegevens van de patiënt
Voor de administratie van de gezondheidsprofessional worden NAW gegevens van patiënten
opgeslagen. E-GPS draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die verschaft is vertrouwelijk
wordt behandeld.

Gezondheidsinformatie van de patiënt
Naast de NAW gegevens van de patiënt worden de antwoorden op de Nutritionele Evaluatie
Vragenlijst en de daarop gebaseerde analyses opgeslagen. Deze analyses zijn niet bedoeld voor
diagnose, behandeling, genezing, of ter vervanging van gepaste zorg door een gekwalificeerd
gezondheidsprofessional. Deze analyses zijn alleen toegankelijk voor systeemontwikkelaars en de
eigen gezondheidsprofessional.

4. Maatregelen
Om de veiligheid van uw gegevens te waarborgen zijn de volgende security maatregelen genomen.
De website wordt gehost in een datacenter in Ierland, dat betekent dat uw gegevens binnen de EER
blijven. De server waarop de website gehost wordt ontvangt automatisch de laatste security updates.
Deze server is middels een sub-netwerk afgescheiden van de andere servers binnen het datacenter.
De website is alleen benaderbaar via een SSL verbinding. Een SSL verbinding is in tegenstelling tot
een normale verbinding versleuteld, dit betekent dat alle gegevens op de website gecodeerd
verzonden worden, waardoor het risico kleiner wordt dat de gegevens onderschept en gedecodeerd
worden.
Daarnaast wordt de data die ingevoerd wordt via E-GPS versleuteld opgeslagen in de database.
Mocht een onbevoegde erin slagen om tot de database door te dringen, dan zal hij deze gegevens
eerst moeten decoderen alvorens hij hier misbruik van kan maken.
Ieder jaar wordt het security niveau van E-GPS geëvalueerd, worden de (technologische)
ontwikkelingen in kaart gebracht, en wordt de afweging gemaakt of extra beveiligingsmaatregelen
gewenst zijn.
Iedereen die onder gezag van de gezondheidsprofessional of Energetica Natura persoonsgegevens
verwerkt middels E-GPS, of iedereen die op het gezag van Energetica Natura werkt aan de
ontwikkeling van het systeem, is verplicht tot geheimhouding van die persoonsgegevens.
De gegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor het eerder benoemde doel. De
gezondheidsprofessional heeft te allen tijde de mogelijkheid om de gegevens van zijn patiënten te
verwijderen uit het systeem.

5. Inzage en wijziging
Om uw recht van inzage en verbetering uit te oefenen of om doorhaling te verzoeken neemt u
contact op met de eigen gezondheidsprofessional.
Voor vragen over de privacy policy van E-GPS kunt u een mail sturen naar: info@energetica-gps.com.
Wij zullen alle verzoeken zorgvuldig en met ijver afhandelen en, indien nodig, corrigerende
maatregelen nemen in overeenstemming met nationale en Europese wetgeving.

