Privacyverklaring van Kraamzorg Midden Nederland
Inleiding
Kraamzorg Midden Nederland respecteert uw privacy en behandelt en beveiligt persoonlijke gegevens van
haar cliënten en bezoekers van haar website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid. Hierbij houden we
ons aan de eisen die de Wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (Wet AVG) hier aan stelt.
We leggen u uit waarom we bepaalde informatie verzamelen, hoe we uw privacy beschermen, welke
rechten u heeft en onder welke voorwaarden we informatie aan u of anderen verstrekken.

Persoonsgegevens
Door het gebruik van onze website laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens
zijn. We bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven
of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt.

Actief verstrekte gegevens
Persoonsgegevens kunnen zowel op actieve als passieve wijze worden verstrekt. Actief verstrekte gegevens
zijn de gegevens die u zelf op de website invult of bijvoorbeeld per e-mail naar ons toestuurt.

Passief verstrekte gegevens
Om de website optimaal op klantwensen te kunnen afstemmen, verzamelen wij niet-persoonlijke,
statistische bezoekinformatie. Voorbeelden hiervan zijn de gebruikte browser, het klikgedrag, het
bezoektijdstip en de bezoekfrequentie. We hebben procedures om ervoor te zorgen dat personen die
daartoe niet bevoegd zijn, geen toegang hebben tot uw gegevens.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Bij de aanvraag voor kraamzorg vragen wij u om uw (bijzondere) persoonsgegevens achter te laten welke
gebruikt worden voor het uitvoeren van de zorgverlening en het nakomen van de zorgovereenkomst en
wettelijke regelingen. Wij vragen u ook om gezondheidsgegevens welke wij nodig hebben om tot een
indicatiestelling voor de zorgaanvraag te komen. Hiermee kunnen wij bepalen op hoeveel uur kraamzorg u
recht heeft. Persoonsgegevens kunnen worden opgenomen in een persoonsregistratie op grond van:
vrijwillige en gerichte toestemming van de cliënt; het uitvoeren van een overeenkomst; een gerechtvaardigd
(bedrijfs)belang.
De verzamelde data wordt niet verzonden naar landen buiten de EU.
Kraamzorg Midden Nederland verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
•
•
•
•
•

Het opnemen van persoonsgegevens ten behoeve van de (kraam)zorgverlening
Het afhandelen van de declaratie aan de zorgverzekeraar en uw betaling.
Verzenden van onze enquête klanttevredenheidsonderzoek, uitnodiging workshops
U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

Kraamzorg Midden Nederland verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals
gegevens die wij nodig hebben voor de facturatie aan de verzekeraar.

Verstrekking van informatie aan derden
Kraamzorg Midden Nederland verstrekt zonder uw toestemming geen gegevens over uw gezondheid aan
derden, mits noodzakelijk in het kader van risicosignalering (volgens de Wet Meldcode) en/of de overdracht
van zorgverlening (volgens het Standpunt Gegevensoverdracht van kraamzorg en verloskunde naar
jeugdgezondheidszorg).

AVG PRIVACYVERKLARING CLIENT MEI 2018 JVB

1

Privacyverklaring van Kraamzorg Midden Nederland
Beveiliging van de persoonsgegevens
a. De directie draagt zorg voor de nodige voorzieningen van technische en organisatorisch aard ter
beveiliging van een persoonsregistratie tegen verlies of aantasting van de gegevens en tegen onbevoegde
kennisneming, wijziging of verstrekking daarvan.
b. Medewerkers van de organisatie, die krachtens hun functie kennis hebben van persoonsgegevens zijn
verplicht tot geheimhouding ten opzichte van ieder ander, voor zover deze ingevolge hun functie geen
kennis behoeven te dragen van de betreffende gegevens.
c. De directie heeft gecontroleerd dat de serverbeheerders voldoen aan de NEN7510.

Recht op inzage, rectificatie of wissen van de persoonsgegevens.
Als u wilt weten welke gegevens we van u hebben opgeslagen (en of deze juist zijn), dan kunt u een
overzicht daarvan bij ons opvragen. We verstrekken u de gegevens dan binnen vier weken. Als deze opgave
onjuistheden bevat, dan kunt u ons schriftelijk verzoeken om deze te corrigeren of (indien wettelijk mogelijk)
te verwijderen. Het verwijderen van gegevens is alleen mogelijk indien deze gegevens op basis van
wettelijke eisen (waaronder de wet WGBO) niet noodzakelijk bewaard moeten worden door de organisatie.
U kunt een dergelijk verzoek indienen via ons contactformulier.

Bewaartermijn gegevens
We bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk is naar aanleiding van uw aanvraag of zorgverlening.
Hierbij houden we ons aan de wettelijk gestelde eisen ten aanzien van bewaartermijnen (waaronder de Wet
WGBO en wet WKKgz).

Klachten over de verwerking van persoonsgegevens
Indien u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan kunt u deze klacht voorleggen
aan de Functionaris Gegevensbescherming. Stuur uw klacht naar info@kraamzorgmidden.nl. Binnen 3
werkdagen wordt uw klacht in behandeling genomen en wordt u hierover geïnformeerd.
Op grond van de privacywetgeving heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit
Persoonsgegevens tegen deze verwerking van persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de
Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen privacyverklaring
We behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. U vindt de laatste versie
van de privacyverklaring op deze pagina. Het verdient aanbeveling om deze pagina geregeld te raadplegen,
zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.
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