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Toelichting op het privacyreglement CuraMare
Het privacyreglement is opgesteld aan de hand van een modelreglement van de
brancheorganisaties NVZ en Actiz. Het privacyreglement is geen verplichting op grond van de
Wet bescherming persoonsgegevens (WBP). Hoewel niet verplicht, is wel het besluit genomen
een privacyreglement op te stellen, omdat binnen CuraMare een groot aantal
persoonsgegevens wordt verwerkt. Voor patiënten/cliënten, medewerkers en andere
belanghebbenden is hiermee duidelijk welke gegevens binnen CuraMare worden vastgelegd,
met welk doel, aan wie de gegevens worden verstrekt en hoelang de gegevens worden
bewaard. Daarnaast geeft het reglement de rechten van patiënten/cliënten en medewerkers
weer.
De Autoriteit Persoonsgegevens houdt toezicht op de toepassing van de Wet bescherming
persoonsgegevens en de naleving hiervan.
In het privacyreglement zijn de definities, voorwaarden voor de verwerking van gegevens,
organisatorische verplichtingen, rechten van betrokkenen en klachtenafhandeling
opgenomen. In de bijlage bij het privacyreglement is een overzicht opgenomen van alle
gegevensverwerkingen binnen CuraMare uitgesplitst naar het type gegevens. Het
privacyreglement en de bijlage moeten dus in samenhang met elkaar worden gelezen.
Het privacyreglement is gepubliceerd op de website van CuraMare en op intranet. Daarnaast
kan het privacyreglement worden opgevraagd of worden ingezien bij het Secretariaat Raad
van Bestuur.
Onderstaand een nadere toelichting op de definities en bepalingen in het privacyreglement.
Artikel 1

Algemene bepalingen

Alle gegevens die informatie verschaffen over een identificeerbaar natuurlijk persoon zijn
persoonsgegevens in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens (WPB). Dit zijn
onder andere iemands naam, geboortedatum, geslacht, adres en verzekeringsgegevens. Een
persoon is identificeerbaar als zonder veel inspanning de identiteit van een persoon kan
worden vastgesteld.
Verwerking van persoonsgegevens; elke handeling of elk geheel van handelingen met
persoonsgegevens. Dit kan verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, opvragen,
gebruiken, doorzenden, verspreiden, of afschermen van gegevens zijn. Bijvoorbeeld het
invoeren van patiëntgegevens in het systeem, het beheren van personeelsgegevens of het
gebruiken van gegevens voor de salarisadministratie.
De verantwoordelijke is degene die het doel en de middelen van de verwerking vaststelt. De
Raad van Bestuur stelt het doel van de verwerking van persoonsgegevens vast binnen
CuraMare. Bijvoorbeeld het doel van het opslaan van patiëntengegevens is om goede zorg te
kunnen bieden. Iedereen die bij CuraMare werkt is verplicht tot geheimhouding van deze
persoonsgegevens, tenzij een wettelijk voorschrift hem/haar tot mededeling verplicht.
Bewerker is degene die ten behoeve van de verantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt
zonder dat diegene onder diens rechtstreeks gezag staat. Bijvoorbeeld als de
salarisadministratie uitbesteed wordt aan een bureau. Het bureau is dan de bewerker.
Als een verpleegkundige gegevens van patiënten invoert in de computer is er geen sprake van
een bewerker. De verpleegkundige is in dienst van CuraMare en ontvangt indirect leiding van
de Raad van Bestuur. Medewerkers in dienst van CuraMare zijn dus geen bewerkers, er is
sprake van intern beheer.
CuraMare sluit overeenkomsten met bewerkers waarin zij onder andere verplicht worden om
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te voldoen aan wet- en regelgeving en tot het treffen van passende organisatorische en
technische maatregelen ter bescherming van persoonsgegevens.
De betrokkene is degene van wie persoonsgegevens worden verwerkt. De betrokkenen
kunnen patiënten/cliënten, interne en externe medewerkers of gebruikers van ICT faciliteiten
zijn.
Artikel 2
Reikwijdte
Het privacyreglement is van toepassing op de geheel of gedeeltelijke geautomatiseerde
verwerking van persoonsgegevens. Bijvoorbeeld het met behulp van de computer opslaan van
gegevens. Het hebben van een bestand in de computer waarin is opgenomen welke gegevens
in een ordner zijn opgenomen is het gedeeltelijk geautomatiseerd verwerken van
persoonsgegevens.
Artikel 3
Doel
Alle gegevens die binnen CuraMare worden verwerkt moeten voldoen aan de Wet
bescherming persoonsgegevens (WPB). Deze wet beschermt de privacy van personen.
Binnen CuraMare worden patiënt/cliëntgegevens verwerkt maar ook gegevens van personeel,
gegevens m.b.t. cameratoezicht, computersystemen en afhandeling van klachten en claims.
Deze gegevens worden binnen CuraMare verwerkt om goede zorg en hulpverlening aan
patiënten/cliënten te bieden en voor de bedrijfsvoering van CuraMare.
Artikel 4 en 5 Rechtmatige verwerkingen van persoonsgegevens
CuraMare mag enkel persoonsgegevens verwerken waarvan het doel vooraf is vastgesteld.
Het doel wordt door de Raad van Bestuur vastgesteld. Het doel van de verwerking van
persoonsgegevens is per type persoonsgegevens in de bijlage van het privacyreglement
omschreven.
Onder ondubbelzinnige toestemming wordt verstaan dat er geen twijfel mag zijn over de
gegeven toestemming van de betrokkene. Binnen CuraMare worden persoonsgegevens
verwerkt van patiënten/cliënten. Zij geven hun toestemming voor de verwerking van hun
gegevens door het aangaan van de zogeheten geneeskundige behandelovereenkomst of
zorgleveringsovereenkomst.
Artikel 6
Verwerkingen van bijzondere persoonsgegevens (gezondheidsgegevens)
Gegevens betreffende iemands godsdienst of levensovertuiging, ras, politieke gezindheid,
seksuele leven, lidmaatschap van een vakvereniging of iemands gezondheid zijn bijzondere
persoonsgegevens. Hieraan stelt de wet hogere eisen. CuraMare mag als zorginstelling
gegevens betreffende iemands gezondheid verwerken. Dit zijn alle gegevens die de
geestelijke of lichamelijke gezondheid van een persoon betreffen; het volledige medisch
dossier en cliëntdossier.
Gegevens over erfelijke eigenschappen mogen alleen worden verwerkt ten aanzien van de
persoon bij wie ze zijn verkregen. Erfelijke gegevens van patiënten mogen worden verwerkt
om bijvoorbeeld een behandeling te laten plaatsvinden en om goede zorg te bieden.
Erfelijkheidsgegevens van een persoon (geen patiënt maar bijvoorbeeld een familielid) mag
enkel met toestemming van diegene verwerkt worden ten behoeve van de behandeling van
een patiënt. De erfelijke gegevens van een moeder mogen enkel worden verwerkt voor de
behandeling van haar kind als zij hiervoor toestemming geeft. Zonder toestemming van de
moeder mogen deze gegevens van de moeder voor de behandeling van haar kind alleen
worden verwerkt als er sprake is van;
- zwaarwegend geneeskundig belang;
- de verwerking noodzakelijk is ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek en statistiek.
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Artikel 7
Geheimhoudingsplicht
De geheimhoudingsplicht van medewerkers is geregeld in de CAO, arbeidsovereenkomst dan
wel andersoortige overeenkomst of verklaring dan wel middels het afleggen van de eed.
Artikel 8 en 9 Organisatorische verplichtingen (bewaren en beveiligen)
Het beveiligen van de gegevensverwerking. Er moeten passende technische en
organisatorische maatregelen genomen worden om het verlies van gegevens of onrechtmatige
verwerking tegen te gaan. Organisatorische maatregelen kunnen zijn dat niet iedereen
toegang heeft tot de persoonsgegevens, door bijvoorbeeld het kantoor op slot te doen.
Gegevens kunnen ook digitaal versleuteld worden verstuurd, zodat ze niet voor iedereen
toegankelijk zijn. Passende technische maatregelen zijn maatregelen die evenredig zijn tot het
doel, de beveiliging. Bijvoorbeeld dat alleen personeel dat rechtstreeks bij de behandeling is
betrokken toegang heeft tot de digitale gegevens.
Artikel 10
Klachtenbehandeling
In dit artikel zijn de diverse mogelijkheden voor klachtenbehandeling weergegeven voor het
niet naleven van het privacyreglement dan wel de WBP.
Artikel 11,12,13 en 14 Rechten van betrokkenen
De persoon waarvan gegevens worden verwerkt, moet kunnen nagaan wat er met die
gegevens gebeurt. Het privacyreglement met de bijlage worden geplaatst op de website en op
intranet. Patiënten/cliënten en medewerkers zijn hierdoor op de hoogte welke gegevens
worden verwerkt en met welk doel. De verantwoordelijke, de Raad van Bestuur, dient aan de
betrokkene zijn hoedanigheid mede te delen en de betrokkene te informeren voor welk doel of
doeleinden de gegevens worden verzameld en verwerkt. Dit gebeurt door middel van de in de
bijlage opgenomen gegevens en doeleinden.
De betrokkene mag zijn persoonsgegevens die worden verwerkt inzien, aanvullen, corrigeren
en verwijderen of vernietigen. Dit kan door middel van het invullen van het aanvraagformulier
dat reeds geplaatst is op de website.
Artikel 15
Vertegenwoordiging
In dit artikel is weergegeven wie de vertegenwoordiger is van minderjarigen en meerderjarigen
die niet in staat worden geacht tot een redelijke waardering van zijn/haar belangen.
Artikel 16
Meldingen
Persoonsgegevens mogen niet langer worden bewaard dan noodzakelijk voor het doel
waarvoor de gegevens zijn verzameld. Er bestaat geen vaste bewaartermijn voor
persoonsgegevens. Op grond van de Wet geneeskundige behandelovereenkomst (WGBO)
dienen alle (medische) gegevens die zijn opgenomen in het dossier vijftien jaar bewaard te
blijven of zoveel langer als nodig is in het kader van goed hulpverlenerschap. In het
Vrijstellingsbesluit bij de WPB zijn richtlijnen gegeven voor de bewaartermijn van de gegevens
zonder dat ze gemeld hoeven te worden bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). In het
Vrijstellingsbesluit zijn verwerkingen opgenomen die vrijgesteld zijn van melden bij de AP. Dit
zijn gegevens waarvan de wetgever acht dat deze verwerking standaard is, bijvoorbeeld
verwerkingen met personeelsgegevens en gegevens binnen de gezondheidszorg. In de bijlage
is aangegeven hoelang CuraMare de persoonsgegevens bewaart of deze gegevens gemeld
zijn bij de AP of vrijgesteld zijn van melding.
Wat gebeurt er als CuraMare niet voldoet aan de eisen van de Wet Bescherming
Persoonsgegevens:
Burgers, patiënten/cliënten of medewerkers kunnen actie ondernemen, door het starten van
een onderzoek of door het volgen van de klachtenprocedure of door een civielrechtelijke
procedure te starten. Iemand die schade lijdt of dreigt te lijden als gevolg van een overtreding
van de WBP, kan dit aan de rechter voorleggen waarbij de rechter een verbod of gebod kan
opleggen.
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De volgende overtredingen zijn strafbaar, en kunnen gestraft worden met een geldboete:
- het niet melden van een gegevensverwerking of een datalek;
- de gegevensverwerking is onjuist of onvolledig gemeld;
- wijzigingen in de verwerkingen zijn niet (tijdig) doorgegeven;
- het niet bewaren van de melding welke afwijkende verwerkingen omvat;
- het in strijd met het verbod van de Minister van Justitie doorgeven van
persoonsgegevens naar een land buiten de EU.
De Autoriteit Persoonsgegevens kan bestuursdwang of een dwangsom opleggen.
Bestuursdwang houdt in dat binnen een gestelde termijn de overtreding ongedaan moet
worden gemaakt. Als binnen de gestelde termijn de overtreding niet ongedaan is gemaakt, zal
de AP de overtreding ongedaan maken op kosten van de overtreder. De AP kan ook een
dwangsom opleggen om de overtreding ongedaan te laten maken. Daarnaast kan de AP een
bestuurlijke boete opleggen. Voorafgaand aan de bestuurlijke boete wordt een rapport
opgemaakt, dat toegezonden wordt aan de verantwoordelijke. Bij de volgende overtredingen
mag een bestuurlijke boete worden opgelegd;
- het niet melden van gegevensverwerking of een datalek;
- de gegevensverwerking is onjuist of onvolledig gemeld;
- wijzigingen in de verwerking zijn niet (tijdig) doorgegeven;
- het niet bewaren van de melding welke afwijkende verwerkingen omvat.
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