Algemene Verordening Gegevensbescherming EU 2016/679. EU Privacy wetgeving
____________________________________________________________________________________
De privacy van persoonsgegevens
Aansluitend op de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) EU 2016/679 informeren wij u over de verwerking van
uw persoonsgegevens.
Wij slaan uw persoonsgegevens en medische gegevens digitaal op, met als doel uw behandeling te kunnen uitvoeren. Wij doen
dit onder de voorwaarden die wij in deze verklaring hebben opgenomen en volgens ons privacy- en dataveiligheidsbeleid.
U verklaart dat u het hiermee eens bent door uw behandeling bij onze praktijk te laten uitvoeren. Daarnaast verzoeken wij u dit
formulier getekend aan ons te geven. Onderstaande geldt ook voor persoonsgegevens die wij via derden ontvangen.
-

-

-

Doel van het verwerken van uw persoonsgegevens is dat wij een goede medische behandeling kunnen uitvoeren.
Wij verstrekken uw gegevens alleen aan derden wanneer dat nodig is voor de goede medische behandeling of als
terugkoppeling op de geleverde zorg.
Wij verwerken uw gegevens niet langer dan nodig is voor uw medische behandeling. Wij passen ook de
bewaartermijnen toe van de ‘WGBO’, en ‘WCEVG’ en overige toepasselijke wetten.
U kunt ons mondeling om correctie verzoeken als onze gegevens naar uw mening niet correct zijn.
U kunt ons vragen om het wissen van uw persoonsgegevens. Als wij uw verzoek inwilligen zijn wij (mogelijk) niet
langer in staat in uw verantwoorde medische behandeling te voorzien. De WGBO eist een bewaartermijn van 15 jaar.
In dat geval labelen wij uw gegevens als ‘niet actief’.
U kunt uw toestemming tot onze verwerking van uw persoonsgegevens intrekken. Wij kunnen dan (mogelijk) geen
verantwoorde medische behandeling garanderen. (Zie WGBO opmerking hierboven.)
U kunt bij ons bezwaar maken wanneer u het niet eens bent met de wijze waarop wij uw persoonsgegevens
verwerken.
Wij verwerken uw gegevens op basis van de behandelovereenkomst zoals beschreven in de WGBO.
Er worden persoonsgegevens van uw partner geregistreerd, welke van belang zijn voor uw medische behandeling.
Wij informeren u als er iets misgaat met uw persoonsgegevens.
U kunt inzage verkrijgen in uw persoonsgegevens die bij ons staan. Stuurt u ons dan een schriftelijk verzoek.
Wij vragen zo nodig uw medische gegevens op bij uw huisarts of specialist en gebruiken uw gegevens over de
zwangerschap, bevalling en kraambed in het kader van intercollegiaal overleg.
Uw persoonlijke gegevens worden gebruikt in de landelijke database van Perined en Peridos om de kwaliteit van de
zorg aan zwangere vrouwen te verbeteren. Deze informatie is uitsluitend toegankelijk voor de verantwoordelijke
zorgverleners en medewerkers die direct betrokken zijn bij de aan u geleverde zorg. Meer hierover lees in je in de
folder ‘Zwanger!’.
Wanneer op eigen initiatief geboortekaartjes naar de praktijk worden verstuurd, geeft u toestemming om deze in de
praktijk op te hangen en bent u zich ervan bewust dat andere klanten deze kaart kunnen zien.

Ik geef toestemming mijn persoonsgegevens te verwerken onder bovenstaande voorwaarden.
Getekend,
Voor betrokkene: naam, geboortedatum, bsn

Handtekening:

Datum:
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