
Privacy verklaring MD-Duikkeuringen.nl 
Deze verklaring is bedoeld voor klanten, keurlingen en relaties van MD-Duikkeuringen. Hiermee 
wordt getracht een beeld te scheppen van de rechten en plichten van MD-Duikkeuringen en relaties, 
klanten en keurlingen omtrent de privacy, verzameling van gegevens en verwerking daarvan. Zoals 
beschreven staat in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) 
 

1. Identiteit  
Verantwoordelijk voor de verwerking van uw gegevens is MD-Duikkeuringen (KvK-nummer: 
81307403), de contact persoon is Drs. M. Dijkhof MED. Vragen zijn te stellen via info@md-
duikkeuringen.nl  
 

2. Doel en rechtsgronden van de verwerking van uw gegevens 
Door een afspraak te maken of door contact op te nemen met MD-duikkeuringen geeft u 
toestemming om uw gegevens te verwerken. MD-Duikkeuringen zal hier uiteraard ten alle 
tijden zeer zorgvuldig mee omgaan. Gegevens zullen niet worden gedeeld met derden, tenzij 
dit schriftelijk wordt verzocht door de klant/relatie/keurling.  
 
Uw gegevens worden verwerkt met als doel het uitvoeren van het preventief duikmedisch 
onderzoek of tbv (duik)medische adviezen. Deze gegevens vallen onder het medisch 
beroepsgeheim volgens de Wet op de Geneeskundige Behandlingsovereenkomst (WGBO). 
De bewaartermijn van uw gegevens is volgens de WGBO 20 jaar. 
 

3. Welke categorieën persoonsgegevens worden verwerkt 
Onderstaande door u verstrekte gegevens en de door MD-Duikkeuringen bevonden 
resultaten zullen nooit worden gedeeld met derden. Uitzondering is wanneer de 
keurling/relatie/klant hiertoe persoonlijk en schriftelijk verzoek toe doet.  
Gewone gegevens: adresgegevens, geboortedatum, telefoonnummer, e-mailadres, eerdere 
keuringen, naam huisarts 
Bijzondere of gevoelige gegevens: Uw medische voorgeschiedenis en 
medicatiegebruik(antwoorden op de vragenlijst), het lichamelijk onderzoek en het 
aanvullendonderzoek(urine-analyse, spirometrie en inspanningstest)  
 

4. Rechten  
Recht op inzien van uw dossier, u heeft ten alle tijden recht op het inzien van uw dossier. Ook 
heeft u recht op het (laten) corrigeren of verwijderen van uw dossier. Neem hiervoor contact 
op met info@md-duikkeuringen.nl , een afspraak is in deze gevallen altijd nodig. Legitimatie 
is verplicht om te verifiëren dat de verwerking weldegelijk uw dossier betreft. 
 

5. Besluitvorming  
De besluitvorming is niet geautomatiseerd en zal ten alle tijden op maat worden verstrekt.  
 

6. Beveiliging 
Al uw gegevens worden met een reden opgeslagen zoals vermeld bij 2. MD-Duikkeuringen 
neemt de bescherming van uw gegevens uitermate serieus. Daarom worden er passende 
maatregelen genomen om uw gegevens te beschermen tegen diefstal, verlies, onbevoegde 
toegang, misbruik, ongeoorloofde wijziging en openbaarmaking.  
Mocht u toch onverhoopt het idee hebben dat MD-Duikkeuringen onzorgvuldig omgaat met 
uw gegevens, neem dan contact op met de contactpersoon. M. Dijkhof info@md-
duikkeuringen.nl  
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