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Stichting Uitspraken Geschilleninstanties Zorg (SUGZ)

Deze verklaring is bedoeld om uit te leggen welke persoonsgegevens de Stichting Uitspraken 
Geschilleninstanties Zorg (SUGZ) verwerkt.

Het bestuur van de SUGZ bestaat uit:
Stichting Geschilleninstantie Alternatieve Therapeuten (GAT)
Stichting Geschilleninstantie Register Chiropractoren (SGRC)

contactgegevens:
De website van de SUGZ is www.geschillendossier.nl

De bestuurders zijn bereikbaar op:
GAT gatgeschillen@gmail.com
SGRC geschilleninstantie@gmail.com

De SUGZ heeft ten doel het publiceren van uitspraken van erkende geschilleninstanties in de zorg 
als bedoeld in de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz).

De doelgroep is iedereen die interesse heeft of betrokken is bij uitspraken van erkende 
geschilleninstanties in de zorg.
De SUGZ is een samenwerkingsverband van erkende geschilleninstanties om aan de nadere 
voorschriften van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport te voldoen zoals 
opgenomen is in de erkenningen. 

De SUGZ verwerkt de volgende persoonsgegevens van de bij haar geregistreerde erkende 
geschilleninstanties:

• naam erkende geschilleninstantie
• naam contactpersoon
• emailadres

De gegevens worden verwerkt zoals aangeleverd door de geregistreerde geschilleninstantie. Het is 
niet uit te sluiten, dat de contactpersoon zelf nadere gegevens aanlevert. De aangeleverde gegevens 
worden verwerkt zo lang dit in het belang is van de samenwerking tussen de erkende 
geschilleninstanties.

De SUGZ verwerkt alleen persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor de gezamenlijke uitvoering 
van de doelstelling en het huishoudelijk reglement. De SUGZ gaat zorgvuldig om met 
persoonsgegevens. Om af te kunnen spreken voor intervisiebijeenkomsten en indien nodig buiten de
intervisiebijeenkomst om tot samenspraak te komen is het noodzakelijk de contactgegevens van de 
geregistreerden te hebben. 

De SUGZ verstrekt geen persoonsgegevens aan derden, alleen indien u hiertoe uitdrukkelijk 
toestemming voor geeft in het kader van het behartigen van uw belangen.

Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk. Zodra u uw registratie 
beëindigt of wanneer de SUGZ uw registratie beëindigt, omdat uw erkenning is ingetrokken worden
uw persoonsgegevens binnen een maand verwijderd.

De SUGZ vindt het belangrijk om uw gegevens goed te beveiligen en heeft daarom organisatorische
en technische maatregelen genomen.



Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van 
misbruik, neem dan contact op met met een van de bestuursleden. De website is HTTPS beveiligd. 
Er wordt op de website geen gebruik gemaakt van gegevensverzameling.

Als geregistreerde geschilleninstantie heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit 
Persoonsgegevens (AP). Als geregistreerde geschilleninstantie heeft u ook het recht op inzage, 
wijzigen, wissen, dataportabiliteit en het ontvangen van al uw geregistreerde gegevens. Een verzoek
van een geregistreerde geschilleninstantie om haar gegevens te wissen, brengt automatisch het einde
van de registratie met zich mee. Om gebruik te maken van uw rechten kunt u uw verzoek mailen 
naar een van de bestuursleden. Er zal binnen een maand gehoor worden gegeven  aan uw verzoek. 
In het geval van bijzondere omstandigheden kan dit worden verlengd tot 3 maanden.


