
Contact
Als u vragen heeft, kunt u
bellen met onze functionaris
gegevensbescherming via

020 - 659 41 55



Wat betekent
dit voor u?

Er is een nieuwe

privacywet



Bij Zorgcentra Meerlanden
vinden we het belangrijk om
zorgvuldig om te gaan met uw
persoonsgegevens.
Daarom willen we u met deze
folder bewust maken van uw
rechten.

Vanaf 25 mei 2018 geldt een nieuwe
Europese privacywet*. Dat is goed
nieuws, want uw privacy is hierdoor
beter beschermd. U krijgt meer
mogelijkheden om voor uzelf op te
komen als uw persoonsgegevens
worden verwerkt.

In ons privacyreglement (te vinden
op onze website) staat onder meer
aangegeven welke persoons-
gegevens wij van u bewaren, met
welke reden en hoe lang we deze
bewaren.

In deze folder informeren wij u over
uw rechten met betrekking tot uw
persoonsgegevens.

* De nieuwe wet heet ‘AVG wetgeving 2018’, AVG staat voor Algemene
Verordering Gegevensbescherming.



1. Recht om uw gegevens in te zien
recht op inzage

U kunt altijd vragen om uw gegevens in te zien. Wij kunnen dan ook
aangeven:
• waarom wij bepaalde gegevens verwerken;
• welke soorten persoonsgegevens wij verzamelen;
• aan welke organisaties wij persoonsgegevens eventueel doorgeven;
• hoe lang wij persoonsgegevens bewaren;
• welke privacy-rechten u heeft (persoonsgegevens laten wijzigen,

aanvullen of wissen om bezwaar te maken);
• dat u het recht heeft om een klacht in te dienen bij de Autoriteit

Persoonsgegevens;
• eventueel van welke organisatie wij persoonsgegevens hebben

ontvangen.

2. Recht om persoonsgegevens over te dragen
recht op dataportabiliteit

U heeft het recht om een afschrift van uw persoonsgegevens te
ontvangen. Daarmee kunt u uw gegevens bijvoorbeeld makkelijk
doorgeven aan een andere zorgorganisatie. U kunt in dat geval ook
vragen of wij deze gegevens rechtstreeks aan de andere organisatie
overdragen.

3. Recht om onjuiste persoonsgegevens
te laten wijzigen
recht op rectificatie

Wij zijn er verantwoordelijk voor dat uw persoonsgegevens juist zijn
en aangepast worden als dat nodig is. Als blijkt dat onze gegevens
niet juist zijn, nemen wij alle “redelijke” maatregelen om de gegevens
aan te passen. Mochten wij de verkeerde gegevens aan derden
hebben gegeven, dan moeten wij dit ook daar (laten) aanpassen. U
kunt ons vragen welke derden dit zijn geweest.



4. Recht op beperking van het gebruik
van uw gegevens
recht op beperking van de verwerking*

U heeft recht op beperking van de verwerking van uw persoons-
gegevens als één van de volgende criteria van toepassing is:

• Uw gegevens zijn mogelijk onjuist
We mogen deze gegevens niet gebruiken zolang we nog niet
hebben gecontroleerd of de gegevens wel kloppen.

• De verwerking van uw gegevens is onrechtmatig
Als blijkt dat wij bepaalde gegevens niet mogen verwerken, maar u
wilt niet dat wij de gegevens wissen, bijvoorbeeld omdat u de
gegevens later nog wilt opvragen.

• Gegevens zijn niet meer nodig
Wij hebben de persoonsgegevens niet meer nodig voor het doel
waarvoor wij ze hebben verzameld. Maar u heeft de
persoonsgegevens nog wel nodig voor bijvoorbeeld een
juridische procedure waarbij u betrokken bent.

• U maakt bezwaar
Als u bezwaar maakt tegen het verwerken van
uw persoonsgegevens, dan moeten wij
stoppen met het verwerken hiervan.
Dit geldt niet als wij dwingende gerecht-
vaardigde gronden aanvoeren die zwaarder
wegen dan uw belangen en rechten. Zolang nog
niet duidelijk is of onze gronden zwaarder wegen,
mogen wij de gegevens niet verwerken.

Als wij de betreffende persoonsgegevens aan derden
verstrekt hebben, laten wij hen weten dat u het gebruik van
deze gegevens heeft beperkt. En dat zij dat dus ook moeten doen.
Als u dit wilt, geven wij aan welke andere partijen dit zijn.

* Verwerking: alle handelingen die een organisatie kan uitvoeren met
persoonsgegevens, van verzamelen tot en met vernietigen.



5. Recht om bezwaar te maken tegen
verwerken van uw persoonsgegevens
recht van bezwaar

Als u bezwaar maakt tegen het verwerken van uw persoons-
gegevens, dan moeten wij hiermee stoppen. Dit geldt echter
niet als wij dwingende gerechtvaardigde gronden voor de
verwerking aanvoeren die zwaarder wegen dan uw
belangen en rechten of die te maken hebben met een
rechtsvordering. Zolang dit nog niet duidelijk is,
mogen we de betreffende gegevens niet
verwerken.

Wij gebruiken geen persoonsgegevens
voor commerciële doeleinden.

6. Recht om bepaalde
persoonsgegevens
te wissen
recht op vergetelheid

U heeft het recht om ons te vragen bepaalde
persoonsgegevens te wissen.

Dit kan alleen als:
• de gegevens niet meer nodig zijn voor de doelen waarvoor

ze zijn verzameld/verwerkt;
• u uw toestemming intrekt;
• u bezwaar maakt tegen de verwerking (bijvoorbeeld als uw

rechten zwaarder wegen dan ons belang om de persoonsgegevens
te verwerken);

• wij uw gegevens onrechtmatig verwerken omdat er geen wettelijke
grondslag voor is;

• het wettelijk bepaalde bewaartermijn voorbij is.



Kosten

Wij berekenen in principe géén kosten als u gebruik maakt van
bovenstaande rechten. Als een verzoek ongegrond of buitensporig
is, bijvoorbeeld als iemand heel veel verzoeken indient, kunnen wij
wel een redelijke administratieve vergoeding vragen of een verzoek
weigeren.

Verzoek indienen

U kunt een verzoek voor het uitvoeren van bovengenoemde
rechten indienen door een mail te sturen aan de functionaris

gegevensbescherming: privacy@zorgcentra-meerlanden.nl.

Wij zullen zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen
een maand, reageren op een verzoek. Wij geven

dan aan of het verzoek is uitgevoerd of waarom
het verzoek niet wordt uitgevoerd.

In uitzonderlijke gevallen reageren wij
binnen drie maanden op een

verzoek. Dit kan als een verzoek
heel complex is of wanneer het

aantal ontvangen verzoeken van
dezelfde persoon extreem hoog is.

Wij laten in dat geval ook binnen een
maand weten dat wij meer tijd nodig

hebben om op het verzoek te reageren.

Bewaartermijn

Voor de verschillende bewaartermijn van de persoons-
gegevens, verwijzen wij u naar het privacyreglement op onze

website www.zorgcentra-meerlanden.nl.



Klachtmogelijkheid

Als wij uw verzoek weigeren, vertellen
we de reden hiervan. Mocht u hier niet
mee eens zijn, horen wij dit graag zodat we
hierover in gesprek kunnen gaan.

Komen we er samen niet uit, dan kunt u naar de
rechter gaan. Op de site van Autoriteit Persoons-
gegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl) kunt u
meer informatie vinden.

Zorgvuldig omgaan
met uw persoonsgegevens,
dat doen we met elkaar.


