Privacyverklaring Da Vinci Kliniek (DVK)
Da Vinci Kliniek (verder te noemen ‘DVK) verricht medisch specialistische zorg door het behandelen van patiënten met hyperbare zuurstoftherapie en
advanced wound care. Wij vinden het belangrijk dat de privacy van onze patiënten goed geborgd is. Deze privacyverklaring is van toepassing op alle
verwerkingen van persoonsgegevens die betrekking hebben op de patiëntenzorg.
Om onze zorgactiviteiten goed te kunnen uitvoeren, is het nodig om persoonsgegevens van u te verwerken. Dat doen we altijd zorgvuldig en in
overeenstemming met de privacywetgeving, en andere relevante wet- en regelgeving, zoals bijvoorbeeld de Wet Geneeskundige
Behandelingsovereenkomst (WGBO).
In deze Privacyverklaring beschrijven wij welke gegevens wij van u verwerken, hoe we dat doen en welke rechten u daarbij heeft. We kunnen de
Privacyverklaring eenzijdig aanpassen, bijvoorbeeld als de wet wijzigt. Op onze website informeren wij u als er een wezenlijke wijziging
plaatsvindt.

DE DOELEN VAN DE VERWERKING EN HET
VERDERE GEBRUIK

Als we persoonsgegevens willen gaan verwerken
voor een ander doel, dat niet verwant is aan één
van de hiernaast genoemde doelen, zullen wij u
daar altijd over informeren, bijvoorbeeld door
aanpassing van de Privacyverklaring of een
bericht op onze website of een persoonlijk
bericht aan u.

WELKE GEGEVENS WE VERWERKEN

We verzamelen, gebruiken en delen verschillende soorten
persoonsgegevens. Sommige gegevens verkrijgen we van
uzelf en andere via andere kanalen. We verwerken alleen
bijzondere persoonsgegevens (zoals gezondheidsgegevens)
als aan de wet genoemde voorwaarden wordt voldaan.

We verwerken persoonsgegevens om onze zorgactiviteiten zo goed mogelijk uit te kunnen voeren, dit in
overeenstemming met de geldende wettelijke verplichtingen.
Wij kunnen gegevens verwerken voor de volgende doelen:
• Voor het verlenen van zorg
• Declareren van verleende zorg bij de zorgverzekeraar of rechtstreeks bij de patiënt indien van toepassing
• Ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek

We verwerken onder meer de volgende persoonsgegevens :
• Contactinformatie (zoals naam, adres, woonplaats, e-mailadres, telefoonnummer)
• Geboortedatum
• Medische gegevens zoals uw gezondheidstoestand, uitslagen van onderzoeken, medicatiegebruik et cetera
• uw behandelend artsen, huisarts en uw huidige zorgverzekeraar;
• BSN-nummer.
De genoemde voorbeelden zijn niet uitputtend. We kunnen ook gelijksoortige informatie verwerken.

Gegevensverwerking

•

Om goede zorg te kunnen verlenen worden gegevens over de behandeling door uw behandelaar, vastgelegd
in uw dossier. De behandelingsovereenkomst vormt de grondslag voor het mogen verwerken van de
gegevens. Alleen uw behandelend zorgverlener en anderen die rechtstreeks betrokken zijn bij uw zorgvraag
hebben toegang tot de gegevens voor zover dat nodig is om goede zorg te kunnen verlenen.

•

Daarnaast worden de gegevens gebruikt om de behandelkosten van de verleende zorg te kunnen
declareren.

•

Om u te informeren over uw behandeling kunnen we u bellen voor het maken, verzetten en afzeggen van
afspraken.

•

Om de kwaliteit van zorg te bewaken en te volgen, kunnen wij uw gegevens gebruiken. DVK is wettelijk
verplicht te zorgen voor systematische bewaking van de kwaliteit van de geboden zorg.

•

Wij zullen daarbij niet meer gegevens verwerken dan nodig is. Ook worden gegevens daar waar mogelijk
gepseudonimiseerd of geanonimiseerd zodat deze niet (direct) herleidbaar zijn tot individuele personen.

•

Als wij uw gegevens gebruiken voor wetenschappelijk onderzoek zal hiervoor voorafgaand om uw
toestemming worden gevraagd, tenzij dat niet mogelijk blijkt en de wet toestaat dat de gegevens zonder
toestemming van de patiënt worden gebruikt. Wij zullen in beide gevallen niet meer gegevens verwerken
dan nodig is. Ook worden gegevens daar waar mogelijk gepseudonimiseerd of geanonimiseerd zodat deze
niet (direct) herleidbaar zijn tot individuele personen.

•

De zorgverzekeraar kan in het kader van materiële controle inzage vragen in medische dossiers.

•

Uw gegevens worden niet met derden gedeeld, tenzij sprake is van een van de hiervoor genoemde situaties
of als u ons hiervoor schriftelijk toestemming heeft gegeven.

Wie heeft toegang tot uw gegevens?

HOE LANG WE UW PERSOONSGEGEVENS
BEWAREN

DE BEVEILIGING VAN UW
PERSOONSGEGEVENS

•

Personen werkzaam bij DVK die een behandelrelatie met u hebben (en hun naaste medewerkers)
hebben toegang tot uw medische gegevens. DVK maakt in sommige gevallen gebruik van externe
partijen die nodig zijn voor een optimale behandeling, bijvoorbeeld een podotherapeut en
orthopedisch schoenmaker. Met deze externe partijen hebben wij een overeenkomst gesloten
waardoor de wet- en regelgeving rondom uw gegevens, correct wordt nageleefd.

•

Alleen medewerkers die vanuit hun functie het noodzakelijk is, hebben toegang tot uw gegevens.
Bijvoorbeeld ook medewerkers van de financiële administratie

•

Uw medisch dossier wordt 20 jaar, na afloop van de behandelovereenkomst bewaard, tenzij
goed hulpverlenerschap vraagt om het langer bewaren van uw dossier.

•

Voor dossiers met behandelinformatie van minderjarige personen geldt dat de bewaartermijn
van twintig jaar begint te lopen vanaf de leeftijd van 18 jaar.

DVK neemt alle redelijker wijs mogelijke technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen,
om uw gegevens te beschermen. Dit betreft onder andere:
a) Het gebruik van beveiligde en versleutelde verbindingen
b) Het doen van risico inventarisaties op onze ICT systemen (DPIA)
c) Geheimhoudingsverklaring voor iedereen die bij DVK werkt
Als ondanks de beveiligingsmaatregelen, er toch sprake is van een beveiligingsincident dat
waarschijnlijk nadelige gevolgen heeft voor uw privacy, zullen wij u zo snel mogelijk informeren
over het incident. We informeren u dan ook over de maatregelen die we hebben genomen om de
gevolgen te beperken en herhaling in de toekomst te voorkomen.

UW RECHTEN MET BETREKKING TOT HET GEBRUIK
VAN UW PERSOONSGEGEVENS (EN HOE U ZE KUNT
UITOEFENEN)

•

U hebt recht op inzage van uw gegevens. Ook kunt u een kopie van uw medisch dossier
opvragen om te zien welke persoonsgegevens er in uw dossier staan. We nemen een
verzoek tot inzage of kopie zo snel als mogelijk in behandeling. Een kopie van uw dossier
wordt bij voorkeur persoonlijk aan u overhandigt, waarbij wij u vragen zich te legitimeren
met een geldig identiteitsbewijs.

•

U heeft het recht om rectificatie te verzoeken als er sprake is van onjuiste en /of
onvolledig geheid in uw persoonsgegevens. Wij verzoeken u, bij voorkeur schriftelijk, dit
kenbaar te maken bij uw behandelend zorgverlener en wij zullen de eventuele onjuist- en
/of onvolledigheden zo snel als mogelijk in uw dossier aanpassen.

Contactgegevens

•

U heeft het recht een verklaring te laten opnemen in uw dossier. U kunt zo’n verklaring
aan uw behandeld zorgverlener overhandigen, zodat het aan het medisch dossier wordt
toegevoegd

•

U kunt ons ook vragen om uw persoonsgegevens te verwijderen uit onze systemen. Hiertoe
dient u een schriftelijk verzoek met reden van uw verzoek, in te dienen bij de functionaris
gegevensbescherming. Uw behandeld arts zal uw aanvraag binnen vier weken beoordelen of er
tot vernietiging van uw gegevens kan worden overgegaan. Dit besluit hangt bijvoorbeeld af of
er zwaarwegende redenen zijn niet op uw verzoek in te gaan. Als u verzoek wordt afgewezen
dan ontvangt u hier een schriftelijke bericht met motivering over.

•

Indien u onder curatele staat of handelingsonbekwaam bent, dan kan uw wettelijk
vertegenwoordiger uw rechten namens u uitoefenen

Hoewel wij al het nodige doen om uw privacy te waarborgen, kan het zijn dat u niet tevreden bent over de
wijze waarop uw gegevens worden verwerkt. Als u een klacht heeft kunt u dit bespreken met uw
behandelend zorgverlener of de klachtenfunctionaris. Zie voor meer informatie onze klachtenregeling, deze
is te vinden op de website. De klachtenfunctionaris is te bereiken via: klacht@davincikliniek.com.
Bij vragen over de privacyverklaring kunt u terecht bij de Functionaris Gegevensbescherming. De
Functionaris Gegevensbescherming(FG) heeft tot taak, toezicht te houden op de gegevensverwerking en de
AVG binnen DVK.
Mailadres FG: fg@davincikliniek.com .
Het staat u te allen tijde vrij om een klacht in te dienen bij de autoriteit persoonsgegevens.

