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Doeleinden van de verwerking
Deze gegevens worden verwerkt ifv de behandeling van patiënten.
Juridische basis voor de verwerking van gegevens
Gegevensverwerking is toegestaan op basis van deze 6 grondslagen:
1. De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst
2. De verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan de wettelijke verplichting die op de
verwerkingsverantwoordelijke rust
3. De verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van gerechtvaardigde belangen
van de verwerkingsverantwoordelijke of derden
4. De betrokkene heeft toestemming gegeven voor de verwerking van zijn
persoonsgegevens
5. De verwerking is noodzakelijk voor de vitale belangen van de betrokkene te
beschermen
6. De verwerking is noodzakelijk voor de vervulling van een taak van algemeen belang
of een taak van openbaar gezag
Binnen Gezondheidspraktijk Wondelgem mogen gegevens verwerkt worden onder 2
voorwaarden:
a) De verwerking is noodzakelijk voor doeleinden van gezondheidszorg én gebeurt
onder de verantwoordelijkheid van een beroepsbeoefenaar die gebonden is door het
beroepsgeheim
b) Als niet kan voldaan worden aan de voorwaarden uit punt a), mogen de gegevens
enkel verwerkt worden mits toestemming van de betrokkene

De verwerking van bijzondere categorieën van persoonsgegevens zijn daarnaast nog eens
onderworpen aan enkele bijzondere voorwaarden:
1. De categorieën van personen die de gegevens ogen raadplegen en verwerken
moeten worden aangewezen. Hierbij moet hun hoedanigheid tov de verwerking moet
worden omschreven.
2. De lijst van deze personen moet ter beschikking worden gehouden van de
toezichthoudende autoriteit
3. De aangewezen personen moeten er door een wettelijke verplichting of een
contractuele bepaling toe gehouden zijn deze gegevens vertrouwelijk te behandelen
4. In het register moet vermeld worden op grond van welke wet of bepaling de
verwerking van bijzondere categorieën van persoonsgegevens is toegestaan
Verwerking van bijzondere categorieën van gegevens: artikel 9, 2e lid, b) Algemene
Verordening Gegevensbescherming
Beschrijving van de categorieën van de betrokkenen
- Gezondheidsmedewerkers Gezondheidspraktijk Wondelgem
- Trainers Personal Coach Gent
- Derden in functie van een doorverwijzing (mits toestemming van de betrokkene)
Beschrijving van de categorieën van de persoonsgegevens
- Gezondheidsgegevens
- Genetische gegevens
- Biometrische gegevens
- Identificatiegegevens
- Financiële transacties
- Beroepsactiviteit
- Persoonlijke bijzonderheden
- Samenstelling van het gezin
- Opleiding en vorming
- GEVOELIGE
GEGEVENS:
gegevens
van
minderjarigen,
invaliditeit,
gezondheidsgegeven (zoals doorverwijsbriefjes of terugbetalingsdocumenten RIZIV)
De categorieën van ontvangers
Deze gegevens worden enkel doorgegeven aan derde partijen in het kader van
multidisciplinaire samenwerking tussen andere zorgverleners of gezondheidswerkers mits
toestemming van de betrokkene.
Doorgifte van gegevens is geen probleem indien:
- De doorgifte wordt voorgeschreven of opgelegd door de wetgever
- De doorgifte gebeurt aan een verwerker die passend is en waarmee een
verwerksovereenkomst is gesloten
- De doorgifte is verenigbaar met het doeleinde waarvoor de gegevens oorspronkelijk
zijn verzameld en/of verkregen
- De doorgifte is gesteund op de uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene waar
het over gaat

Doorgifte van gegevens aan derden is verboden indien:
- De
verantwoordelijke
is
onderworpen
aan
een
beroepsgeheim
of
vertrouwelijkheidsplicht
- De doorgifte is verboden op grond van wet- of regelgeving
- De doorgifte niet verenigbaar is met het doeleinde waarvoor de gegevens
oorspronkelijk zijn verzameld en/of verkregen en kan niet worden gesteund op de
uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene
Rechten van de betrokkene
De GDPR kent verschillende rechten toe aan de personen waarvan gegevens verwerkt
worden
1. Recht op transparantie informatie
2. Recht op inzage: de betrokkene heeft op grond van de GDPR recht op inzage van
zijn gegevens. Op grond van de wet patiëntenrechten heeft de patiënt recht om
inzage te krijgen volgens de volgende regels:
- De persoonlijke notities van de zorgverstrekkers en gegevens met betrekking
op derden zijn uitgesloten van inzage
- De patiënt kan zich laten bijstaan of zijn inzagerecht laten uitoefenen door
een vertrouwenspersoon. Is deze vertrouwenspersoon een zorgverstrekker,
dan heeft hij wel het recht om persoonlijke notities in te kijken
- De patiënt heeft het recht op een afschrift van zijn dossier. Hier is geen kost
aan verbonden
3. Recht op rectificatie
4. Recht op wissen van gegevens. Dit recht is echter niet van toepassing indien de
verwerking nodig is in het kader van algemeen belang.
5. Recht op beperking van verwerking
6. Recht op overdraagbaarheid. Het recht van overdraagbaarheid is echter enkel van
toepassing voor gegevens die verkregen zijn door de betrokkene en niet die afgeleid zijn
op basis van die gegevens.

Bewaartermijn van de gegevens
Na het einde van de patiëntenrelatie worden deze gegevens nog 30 jaar bewaard ifv
beroepsaansprakelijkheid.

