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Algemeen
De SGD, Stichting Geborgde Dierenarts, is een onafhankelijke stichting voor de borging van de
kwaliteit van de veterinaire dienstverlening door de dierenarts. De SGD beheert reglementen en
regelingen die in overleg met belanghebbenden worden vastgesteld. Het betreft de regeling
geborgde rundveedierenarts, de regeling geborgde varkensdierenarts, de regeling geborgde
pluimveedierenarts en de regeling geborgde vleeskalverdierenarts. Circa 1000 dierenartsen hebben
zich aangesloten bij de regelingen van de SGD. De dierenarts die voldoet aan de toepasselijke
regeling wordt in het register geborgde dierenartsen op de website van de SGD vermeld als
‘geborgde (respectievelijk rundvee-, varkens-, pluimvee- of vleeskalver-) dierenarts’.
De toetsingswerkzaamheden heeft de SGD uitbesteed aan een onafhankelijke certificerende
instelling. Dit is Kiwa VERIN. Kiwa VERIN voert audits uit en beslist op basis van de resultaten of er
voldaan wordt aan de criteria van de betrokken regeling geborgde dierenarts. In dat geval wordt het
certificaat geborgde dierenarts toegekend of verlengd. Dierenartsen die zich willen aansluiten bij de
regeling van de SGD, sluiten daartoe een deelname-overeenkomsten met de certificerende instelling.
Persoonsgegevens
De SGD verwerkt persoonsgegevens in de zin van de wetgeving omtrent de bescherming van
persoonsgegevens. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die te herleiden zijn naar een individu, zoals
een naam of een adres.
De SGD verwerkt persoonsgegevens voor de volgende registraties:
1.

Het SGD-register dat ontsloten wordt voor derden via de website van de SGD:

Titel, voorletters en achternaam van de geborgd dierenarts;

Identificerend nummer (Uniek Dierenarts Nummer);

Praktijknaam en adres van de praktijk van de dierenarts;

De status van een certificatie.

2.

Een register met namen en mailadressen ten behoeve van de verzending van de SGDNieuwsbrief:

namen en mailadressen van de geborgde dierenartsen;

namen en mail adressen van personen of instellingen die zich hebben aangemeld
voor de SGD-Nieuwsbrief.

De certificerende instelling waarmee de SGD een overeenkomst heeft gesloten, heeft een eigen
registratie ten behoeve van het audit- en certificatieproces. De certificerende instelling verwerkt
gegevens op grond van de deelname-overeenkomst met de geborgde dierenarts. In de
overeenkomst van de SGD met de certificerende instelling is opgenomen dat de SGD de
noodzakelijke gegevens over de dierenartsen ten behoeve van de actualisatie van het SGD-register
en de contactgegevens van de certificerende instelling ontvangt.
Doeleinden van verwerkingsactiviteiten van de SGD
Het SGD-register:
Het doel van de verwerkingsactiviteiten van de SGD is het inzichtelijk maken of een bepaalde
dierenarts geborgd is of niet en is noodzakelijk voor de uitoefening van de overeenkomst. Het
werken met een geborgde dierenarts is voor dierhouders van belang om te voldoen aan de

verplichtingen die kwaliteitssystemen van dierhouders stellen. Het is medebepalend voor de vraag
of hij melk, vlees of eieren kan leveren aan de verwerkende industrie.
Het register met naam en mailadres:
Alle geborgde dierenartsen ontvangen de SGD-Nieuwsbrief automatisch per mail wanneer ze
geborgd zijn daar deze Nieuwsbrief informeert over ontwikkelingen van de regelingen en het
ontvangen van deze Nieuwsbrief onderdeel uitmaakt van de deelname aan de regeling (noodzakelijk
voor de uitoefening van de overeenkomst). Wanneer de deelname aan de regeling wordt beëindigd,
eindigt ook het toezenden van de SGD-Nieuwsbrief.
Ook andere partijen/personen kunnen zich aanmelden om de SGD-Nieuwsbrief te ontvangen om de
SGD Nieuwsbrief te ontvangen (op basis van toestemming) en kunnen zich op ieder moment weer
afmelden. De SGD-Nieuwsbrieven zijn overigens ook te raadplegen via de website van de SGD.
Omgaan met uw gegevens
Zowel de SGD als de certificerende instelling verwerken de persoonsgegevens enkel voor de door de
SGD vastgestelde doeleinden, die u hierboven kunt teruglezen. Uw persoonsgegevens worden
bewaard en verwerkt in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming en
overige geldende privacywetgeving. Dit houdt het volgende in:
 De gegevens zijn alleen toegankelijk voor personen die daartoe in de uitoefening van hun
functie bevoegd zijn, en worden beveiligd tegen onbevoegde toegang.
 De gegevens worden nooit gedeeld met onbevoegde partijen.
 De gegevens worden nooit ergens anders voor gebruikt dan verenigbaar met de hierboven
vermelde doeleinden.
 De gegevens worden niet langer bewaard dan nodig. Wanneer deelname aan de regeling van
de SGD wordt beëindigd, worden uw gegevens uit de SGD-registraties verwijderd.
Uw rechten
U heeft de volgende rechten:
 U heeft het recht om te weten of u bent opgenomen in het registratiebestand van de SGD en
op welke wijze u bent opgenomen.
 U heeft het recht op verwijdering van uw gegevens wanneer uw deelname aan de regeling
beëindigd is.
 U heeft het recht op correctie van uw gegevens, indien deze verkeerd geregistreerd staan.
Verzoeken om informatie of bezwaren kunt u richten aan:
Stichting Geborgde Dierenarts
De Molen 77
3995 AW, Houten.
U vindt meer informatie op onze website http://www.geborgdedierenarts.nl/ onder de kopje
‘Klachten’ en ‘Contact’.
Natuurlijk helpen wij u graag als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens.
Mocht u er desondanks niet samen met ons uitkomen, dan hebt u op grond van de privacywetgeving
het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

