Privacy en persoonsgegevens
Per 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) als de nieuwe Europese privacywet
in werking getreden. Met deze wet wordt u als persoon beter beschermd tegen onrechtmatig gebruik van
bijzondere persoonlijke gegevens. Zorg- en medische gegevens zijn gegevens die hieronder vallen. De
bestaande wetgeving rond Wbgo, ZvW en WLZ blijven onverminderd van kracht. Dit betekent dat u meer
rechten heeft en wij als PZC Dordrecht meer verplichtingen hebben als wij uw gegevens verwerken.
Wat zijn nu uw rechten?
U had al recht op inzage in uw zorgdossier en de
mogelijkheid gegevens te wijzigen. U heeft ook
recht om gegevens te laten verwijderen als u geen
gebruik meer maakt van de dienstverlening. U heeft
het recht om gegevens naar een andere instelling
over te laten zetten als u verhuist. Tenslotte heeft u
recht op duidelijke informatie over wat wij met uw
gegevens doen.
Hoe kunt u gebruikmaken van uw rechten?
Als u van uw rechten gebruik wilt maken, kunt u dit
aangeven bij de manager van uw afdeling. Hij kan u
eventueel samen met de specialist
ouderengeneeskunde of verpleegkundig specialist
uitleg en ondersteuning geven bij de inzage in uw
dossier.
Het dossier is eigendom van PZC Dordrecht. Dat
betekent dat u het dossier niet mee kunt krijgen. U
kunt tegen een geringe vergoeding voor
kopieerkosten een kopie aanvragen van uw dossier
of een gedeelte daarvan. U kunt dit doen via een
schriftelijk verzoek aan de directie.
Wat zijn onze plichten?
PZC Dordrecht heeft de plicht uw gegevens goed te
beschermen. Niet iedere medewerker heeft zomaar
toegang tot uw zorgdossier. Ook moeten onze ICTsystemen goed beveiligd zijn tegen aanvallen van
buitenaf en zijn wij verplicht datalekken te melden
aan u en de Autoriteit Persoonsgegevens.
De Autoriteit Persoonsgegevens is de instantie die
in Nederland toezicht houdt op de naleving van de
nieuwe wet.
Hoe lang bewaren wij uw gegevens?
In de nieuwe wet is opgenomen hoe lang gegevens
bewaard mogen worden. In Nederland is de

wettelijke termijn voor het bewaren van zorg en
medische gegevens 20 jaar. Deze termijn gaat in na
het beëindigen van de Zorgleveringsovereenkomst.
Na deze 20 jaar worden uw papieren en digitale
gegevens op een verantwoorde wijze vernietigd en
verwijderd.
Wat moet u doen?
U hoeft nu niets te doen. Met deze folder willen wij u
informeren over hoe PZC Dordrecht met de nieuwe
wet omgaat.
Ook op de website van de Autoriteit
Persoonsgegevens kunt u informatie vinden.

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl
Heeft u een klacht over hoe wij met uw gegevens
omgaan dan kunt u deze indienen via de normale
klachtenprocedure. Op www.pzcdordrecht.nl vindt u
hier meer informatie over.
Ten slotte
PZC Dordrecht streeft de hoogst mogelijke kwaliteit
na en dat geldt ook voor de veiligheid van uw
gegevens. Hier zijn wij transparant in en open over.
Onze visie op zorg laten wij doorklinken in de wijze
waarop wij gegevens verzamelen en bewaren.
Daarin heeft u als bewoner/cliënt een belangrijke rol
en bepaalt u mede hoe uw zorgplan eruit ziet. Via
Caren kunt u altijd uw dossier inzien en bepaalt u
zelf wie er vanuit uw netwerk ook inzage heeft. Op
deze manier bent u mede bepalend voor de aan u
geleverde zorg en de wijze waarop met uw
gegevens omgegaan wordt.

