Maison Thuiszorg

Privacyreglement informatie voor cliënten
Inleiding
De directie van Maison Thuiszorg heeft ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer van
betrokkenen een reglement opgesteld houdende de regels voor de registratie van
persoonsgegevens en de verwerking daarvan. Tevens zijn de rechten van betrokkenen ter
zake van de registratie van hun persoonsgegevens opgenomen. Maison Thuiszorg geeft
hierbij uitvoering aan de wettelijke vereisten zoals vastgelegd in onder andere:





Wet Langdurige Zorg (WLZ);
Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)
Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP);
Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO);

Maison Thuiszorg is zich bewust van de behoefte aan, en het recht op, privacy van
betrokkenen. Hiertoe volgt Maison Thuiszorg de hieronder beschreven (wettelijke) regels en
procedures om de privacy van betrokkenen optimaal te waarborgen.
Maison Thuiszorg beoogt met dit reglement betrokkenen inzicht te verschaffen omtrent de
wijze waarop Maison Thuiszorg persoonsgegevens verkrijgt, welke gegevens zij bewaart, wie
toegang heeft tot deze gegevens en aan wie deze worden verstrekt. Tevens wordt
uiteengezet welke rechten betrokkenen hebben.
In mogelijke gevallen waar de WGBO enigszins afwijkt van de WBP prevaleert
eerstgenoemde wet.
Wet Bescherming Persoonsgegevens
In 2001 is de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) ingevoerd. Een belangrijk
onderdeel van deze wet is de informatieplicht. Dit betekent dat Maison Thuiszorg u moet
informeren over de gegevens die over u worden verzameld, met welk doel en hoe er wordt
omgegaan met deze gegevens. Meer informatie over de WBP kunt u lezen op de website
www.cbpweb.nl, een site van het CBP.
Doel van de gegevensverwerking
Persoonsgegevens mogen alleen worden verwerkt voor een bepaald doel. Dit doel moet
welbepaald, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigd zijn. De gegevensverwerking mag
niet onverenigbaar zijn met het doel waarvoor de gegevens zijn verzameld.
Doelstellingen cliënten
De doelstellingen van de persoonsregistratie waarop dit reglement van toepassing is, zijn:
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een goede uitvoering van de zorg-, hulp- en dienstverlening die door de organisatie
wordt verleend;
het vastleggen en beschikbaar stellen van gegevens ten behoeve van een doelmatig
beleid en beheer van de organisatie;
het stimuleren van een permanente vorm van kwaliteitscontrole;
het financieel afhandelen van de geboden zorg aan de cliënt met de cliënt dan wel
met diens zorgverzekeraar;
het verantwoorden van de organisatie aan de ziektekostenverzekeraars en aan de
overheid conform dit reglement, de van kracht zijnde wettelijke verplichtingen;
het evalueren en onderzoeken van de zorg-, hulp- en dienstverlening.

Doelstellingen medewerkers
De doelstellingen van de persoonsregistratie waarop dit reglement van toepassing is, zijn:








een goede uitvoering van personeelsbeleid die door de organisatie wordt uitgevoerd;
het vastleggen en beschikbaar stellen van gegevens ten behoeve van een doelmatig
beleid en beheer van de organisatie;
het stimuleren van een permanente vorm van kwaliteitscontrole;
het financieel afhandelen van salaris en overige vergoedingen;
het verantwoorden van de organisatie aan de ziektekostenverzekeraars,
uitvoeringsinstanties, belastingdienst en aan de overheid conform dit reglement, de
vigerende voorschriften en wettelijke verplichtingen;
het evalueren en onderzoeken van personeelsbeleid en arbeidsmarktontwikkelingen.

De verantwoordelijke zal geen persoonsgegevens opnemen of bewaren voor andere
doeleinden dan hierboven genoemd.
Privacyreglement
Hoe wij met uw gegevens omgaan, ligt vast in dit privacyreglement. Recht op bescherming
van persoonlijke gegevens. Om een goede behandeling mogelijk te maken, leggen wij uw
persoonlijke gegevens vast. U heeft op grond van de Wet Bescherming Persoonsgegevens
recht op bescherming van die gegevens. Daarin is onder meer geregeld:





Wie toegang heeft tot uw gegevens
Hoe lang de gegevens worden bewaard
Aan wie uw gegevens worden verstrekt
Hoe uw gegevens worden beveiligd

Verder is in dit reglement geregeld dat:





Wij niet meer gegevens over u opnemen dan strikt noodzakelijk;
Wij vertrouwelijk met uw gegevens omgaan;
Alleen degenen die betrokken zijn bij uw behandeling, op de hoogte zijn van uw
situatie;
Wij zonder uw toestemming geen informatie geven aan anderen;
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U ons kunt verzoeken uw gegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen;
U kunt vragen uw dossier te vernietigen wanneer uw behandeling is geëindigd.

Verstrekken van gegevens
Verstrekking van gegevens van cliënten of medewerkers binnen de organisatie
Binnen de organisatie van de verantwoordelijke kunnen zonder toestemming van de
betrokkene persoonsgegevens worden verstrekt, voor zover voor hun taakuitoefening
noodzakelijk.
Verstrekking van gegevens van cliënten buiten de organisatie
Buiten de organisatie van de verantwoordelijke kunnen zonder toestemming van de
betrokkene persoonsgegevens worden verstrekt, voor zover hun taakuitoefening
noodzakelijk, aan:





degenen, die rechtstreeks betrokken zijn bij de actuele zorg- of hulpverlening aan de
betrokkene, tenzij laatstgenoemde kenbaar heeft gemaakt daartegen bezwaar te
hebben;
aan organen genoemd in de WLZ en aan het ministerie van VWS, ten behoeve van de
financiering van de hulpverlening;
aan ziektekostenverzekeraars

Overheden
Gegevens uit uw dossier worden aan anderen verstrekt als dat wettelijk is voorgeschreven.
Bijvoorbeeld: de behandelend arts moet een infectieziekte melden aan de directeur van de
GGD.
Verstrekking van gegevens ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek
Persoonsgegevens kunnen alleen dan zonder toestemming van de betrokkene ten behoeve
van wetenschappelijk onderzoek en statistiek op het gebied van de volksgezondheid worden
verstrekt, indien aan tenminste één van de volgende voorwaarden is voldaan:




het vragen van de gerichte toestemming in redelijkheid niet mogelijk is en voorzien is
in zodanige waarborgen, dat de persoonlijke levenssfeer van de betrokkene niet
onevenredig wordt geschaad;
het vragen van toestemming, gelet op de aard en het doel van het onderzoek, in
redelijkheid niet kan worden verlangd en de verantwoordelijke zorg heeft gedragen
dat de gegevens in zodanige vorm worden verstrekt dat herleiding tot individuele
personen redelijkerwijs wordt voorkomen.

Voorts is dit slechts mogelijk indien:





het onderzoek een algemeen belang dient;
het onderzoek niet zonder de desbetreffende gegevens kan worden uitgevoerd;
de betrokken cliënt tegen een verstrekking niet uitdrukkelijk bezwaar heeft gemaakt;
het onderzoek wordt verricht door Centraal Bureau voor Statistiek.
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Toestemming voor verstrekking van gegevens
Voor het verstrekken van persoonsgegevens aan derden is de toestemming van betrokkene
vereist, tenzij er sprake is van bovengenoemde situaties of wanneer het noodzakelijk is ter
uitvoering van een wettelijk voorschrift. Indien verstrekking buiten de doelstelling van de
gegevensverwerking valt, dient de toestemming schriftelijk verleend te worden.
Toegang tot de registratie van persoonsgegevens
1. Uitsluitend personen binnen de organisatie van de verantwoordelijke die daartoe zijn
aangewezen door de directie van de verantwoordelijke en derhalve daartoe in het
kader van hun taakuitoefening gerechtigd zijn, hebben toegang tot de registratie van
persoonsgegevens.
2. Tot de gebruikers van de registratie behoren de directie van de verantwoordelijke en
de cliëntenadministratie. Voor iedere gebruiker geldt een specifieke bevoegdheid ten
aanzien van het invoeren, wijzigen en verwijderen van gegevens. Bovendien heeft
iedere gebruiker zich ten aanzien van de persoonsgegevens schriftelijk tot
geheimhouding verplicht.
3. Derden hebben toegang tot de registratie van persoonsgegevens indien zulks
noodzakelijk is op grond van een wettelijk voorschrift. Bovendien kan aan een
externe accountant toegang worden verleend indien zulks ten uitvoer van diens
opdracht noodzakelijk is.
Beveiliging van uw gegevens
Maison Thuiszorg draagt er zorg voor dat uw dossier veilig wordt opgeborgen, dat de
gegevens niet verloren raken en niet in onbevoegde handen komen. Medewerkers worden
geacht enkel uw gegevens in te zien, die noodzakelijk zijn voor uw behandeling.
Bewaartermijn
1. De persoonsgegevens van een betrokkene vallend onder de WGBO worden
gedurende vijftien jaar bewaard te rekenen vanaf het tijdstip waarop zij zijn
vervaardigd, of zoveel langer als redelijkerwijs nodig is voor een goede zorgverlening.
2. De gegevens niet vallend onder het eerste lid van dit artikel worden gedurende een
termijn van zeven jaar bewaard, of zoveel langer als noodzakelijk is.
3. Binnen één jaar na het verstrijken van de geldende bewaartermijn als in dit artikel
bepaald worden de gegevens op een verantwoorde manier uit de registratie
verwijderd c.q. vernietigd.
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