UZ Gent – Privacyverklaring: Patiënt
Bescherming van persoonsgegevens van patiënten

Deze privacyverklaring heeft in de eerste plaats tot doel om u, als patiënt, te informeren over de manier waarop
en de redenen waarom UZ Gent uw persoonsgegevens als patiënt verwerkt en over de rechten die u kan
uitoefenen.
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1

Wie is de (verwerkings)verantwoordelijke voor de verwerking van uw
persoonsgegevens?

Het Universitair Ziekenhuis Gent, openbare instelling met maatschappelijke zetel gelegen te C. Heymanslaan 10,
9000 Gent en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0232.987.862 (hierna
“UZ Gent”, “wij”, “we” of “ons”) is verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens als
patiënt zoals omschreven in deze privacyverklaring.
UZ Gent is een onderdeel van de Universiteit Gent, openbare instelling met rechtspersoonlijkheid
overeenkomstig het bijzonder decreet van 26 juni 1999, met bestuurszetel te 9000 Gent, aan de SintPietersnieuwstraat 25 en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0248.015.142.

2

Functionaris voor gegevensbescherming

UZ Gent heeft een functionaris voor gegevensbescherming aangesteld. Indien u vragen of opmerkingen heeft
over de verwerking van uw persoonsgegevens, kan u contact opnemen met onze functionaris voor
gegevensbescherming op volgende gegevens: Data Protection Officer UZ Gent, C. Heymanslaan 10, 9000 Gent,
dpo@uzgent.be.

3

Begrippen in deze privacyverklaring

Doorheen deze privacyverklaring worden verschillende begrippen gebruikt. Hiervoor verwijzen we naar
BIJLAGE 1.

4

Algemeen

Deze privacyverklaring werd opgesteld in uitvoering van o.a.:
-

-

De gecoördineerde wet van 10 juli 2008 op de ziekenhuizen en andere verzorgingsinrichtingen
(hierna de ‘Ziekenhuiswet’) en Bijlage A. III. Artikel 9 quater van het Koninklijk Besluit van 23 oktober
1964 tot bepaling van de normen die door de ziekenhuizen en hun diensten moeten worden
nageleefd;
De Wetgeving Persoonsgegevens.
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Welke persoonsgegevens verwerkt UZ Gent?

Categorie persoonsgegevens
Identificatiegegevens
Rijksregisternummer
Contactgegevens
Gegevens over de gezondheid

Financieel administratieve
gegevens
Sociale gegevens
Mutualiteits- en
verzekeringsgegevens
Gegevens over een
bewindvoerder/familieleden
Genetische gegevens
Biometrische gegevens
Camerabeelden
Medische camerabeelden
Medische geluidsopnamen
Cookies

6

Specifieke persoonsgegevens
Naam, voornaam, geboorteplaats, geboortedatum,
nationaliteit, pasfoto
Rijksregisternummer (beraadslaging nr. 50/2008 van het
Sectoraal Comité van het rijksregisternummer)
Adres, e-mailadres, telefoonnummer
Alle gegevens m.b.t. fysieke of mentale gezondheid van
een natuurlijk persoon, waaronder gegevens over
verleende gezondheidsdiensten waarmee informatie over
zijn gezondheidstoestand wordt gegeven
Rekeningnummer
Gezinssituatie, specifieke noden
Naam mutualiteit, nummer mutualiteit
Eventuele coördinaten van een vertrouwenspersoon
Informatie uit DNA-test
Vingerafdruk, gezichtsafbeelding, iris
Gezichten, gestalten, auto’s, nummerplaten
Gedragingen, reacties, medisch relevant beeldmateriaal
Menselijke geluidsfragmenten dewelke medisch relevant
zijn
Essentiële, functionele, voorkeur, sociale

Verwerkingsdoeleinden en rechtsgronden voor deze verwerking

Het is mogelijk dat UZ Gent verschillende soorten persoonsgegevens verwerkt voor verschillende doeleinden.
Hieronder kan u per doeleinde terugvinden welke persoonsgegevens UZ Gent verwerkt, op welke basis de
verwerking gebeurt, hoe lang de gegevens worden verwerkt en met wie we ze desgevallend delen.
Hieronder gaan we dieper in op de volgende doeleinden:
A. Patiëntenzorg;
B. Patiëntenadministratie;
C. Patiëntenregistratie;
D. Materiële beveiliging;
E. Medische cameraopname en geluidsopname;
F. Onderhoud en werking website;
G. Klachtenregistratie bij de ombudsdienst;
H. Sociale dienstverlening.
I. Wetenschappelijk onderzoek
A.

PATIËNTENZORG

Onder het doeleinde patiëntenzorg verstaan we:
-

Preventieve zorg (en het stellen van medische diagnose); en/of
Verstrekken van zorg (inclusief het behandelen van de patiënt).
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Categorie
persoonsgegevens
Identificatiegegevens

Contactgegevens

Doeleinde(n) van
verwerking

Rechtsgrond

-

Preventieve
zorg

-

Noodzakelijk
om te
voldoen aan
een
wettelijke
verplichting

-

Verstrekken
van zorg

-

-

Preventieve
zorg

-

Noodzakelijk
om te
voldoen aan
een
wettelijke
verplichting
Noodzakelijk
om te
voldoen aan
een
wettelijke
verplichting

-

Verstrekken
van zorg

-

-

Noodzakelijk
om te
voldoen aan
een
wettelijke
verplichting

Preventieve
zorg

-

Noodzakelijk
om te
voldoen aan
een
wettelijke
verplichting

-

Verstrekken
van zorg

-

Noodzakelijk
om te
voldoen aan
een
wettelijke
verplichting

Sociale gegevens

-

Verstrekken
van zorg

-

Financieel
administratieve
gegevens

-

Preventieve
zorg

-

Noodzakelijk
om te
voldoen aan
een
wettelijke
verplichting
Noodzakelijk
om te
voldoen aan
een
wettelijke
verplichting

Gegevens over de
gezondheid

Bewaartermijn

Categorie van
ontvangers

Minimaal 30 jaar
en maximaal 50
jaar na laatste
patiëntencontact

Interne medewerkers
met zorgrelatie tot de
betrokkene, de
huisarts van de
patiënt, zorgverleners,
wettelijke
vertegenwoordiger. Als
we daartoe verplicht
zijn op basis van
regelgeving of
rechtspraak, ook met
de overheid of de
mutualiteit.

Minimaal 30 jaar
en maximaal 50
jaar na laatste
patiëntencontact

Minimaal 30 jaar
en maximaal 50
jaar na laatste
patiëntencontact

Minimaal 30 jaar
en maximaal 50
jaar na laatste
patiëntencontact

Minimaal 30 jaar
en maximaal 50
jaar na laatste
patiëntencontact

Medewerkers
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a) Rechtsgronden
Wij zullen u voorafgaandelijk informeren als UZ Gent van plan is uw persoonsgegevens te verwerken voor
andere doeleinden dan de doeleinden aangegeven in deze privacyverklaring.
De wettelijke verplichting op basis waarvan UZ Gent de hierboven vermelde persoonsgegevens verwerkt voor
bovenvermelde doeleinden is: de Gecoördineerde wet van 10 juli 2008 op de ziekenhuizen en andere
verzorgingsinrichtingen (hierna de Ziekenhuiswet) en Bijlage A.III artikel 9quater van het Koninklijk Besluit van
23 oktober 1964 tot bepaling van de normen die door de ziekenhuizen en hun diensten moeten worden
nageleefd.

b) Hoe hebben we deze persoonsgegevensverkregen?
De persoonsgegevens die UZ Gent verwerkt in het kader van patiëntenzorg heeft zij rechtstreeks van de patiënt
ontvangen, tenzij de patiënt in de onmogelijkheid was om de persoonsgegevens mee te delen.

c) Uw rechten t.a.v. deze verwerking van persoonsgegevens
Meer informatie over de rechten t.a.v. deze verwerking van persoonsgegevens kunt u hier vinden.
B. PATIËNTENADMINISTRATIE
Onder patiëntenadministratie verstaan we:
-

Het beheer en opvolging van gezondheidsdiensten aan de hand van patientenidentificatie enopvolging
(“beheer & identificatie”); en/of
Verwerking inzake opvolging van verblijf en behandeling van patiënten met het oog op facturatie
(“opvolging en facturatie”).

Categorie
persoonsgegevens
Identificatiegegevens

Contactgegevens

Doeleinde(n) van
verwerking

Rechtsgrond

Bewaartermijn

Categorie van ontvangers

-

Beheer &
identificatie

-

Noodzakelijk
om te voldoen
aan een
wettelijke
verplichting

Minimaal 30 jaar
en maximaal 50
jaar na laatste
patiëntencontact

-

Sociale
zekerheidsinstelling,
mutualiteit,
hospitalisatieverzekeri
ng

-

Opvolging
en facturatie

-

Noodzakelijk
voor de
uitvoering van
de
overeenkomst
met UZ Gent

-

Sociale
zekerheidinstellingen,
mutualiteit,
hospitalisatieverzekeri
ng, advocaat,
gerechtsdeurwaarder

-

Beheer &
identificatie

-

Noodzakelijk
om te voldoen
aan een
wettelijke
verplichting

-

Sociale zekerheidsinstelling, mutualiteit,
hospitalisatieverzekeri
ng

-

Opvolging
en facturatie

-

Noodzakelijk
voor de
uitvoering van
de

-

Sociale
zekerheidsinstellingen
, mutualiteit,
hospitalisatieverzekeri

Minimaal 30 jaar
en maximaal 50
jaar na laatste
patiëntencontact
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overeenkomst
met UZ Gent

-

Beheer &
identificatie

-

Opvolging
en facturatie

Financieel
administratieve
gegevens

-

Sociale gegevens

-

Gegevens over de
gezondheid

-

Noodzakelijk
om te voldoen
aan een
wettelijke
verplichting

-

Noodzakelijk
voor de
uitvoering van
de
overeenkomst
met UZ Gent

Beheer &
identificatie

-

Beheer &
identificatie

-

Noodzakelijk
om te voldoen
aan een
wettelijke
verplichting
Noodzakelijk
om te voldoen
aan een
wettelijke
verplichting

-

Noodzakelijk
voor de
uitvoering van
de
overeenkomst
met UZ Gent
Noodzakelijk
om te voldoen
aan een
wettelijke
verplichting
Noodzakelijk
om te voldoen
aan een
wettelijke
verplichting

-

Opvolging
en facturatie

Gegevens over
voorlopig
bewindvoerder/familie

-

Beheer &
identificatie

-

Mutualiteit en
verzekeringsgegevens

-

Beheer &
identificatie

-

-

Opvolging
en facturatie

a)

-

Noodzakelijk
voor de
uitvoering van
de
overeenkomst
met UZ Gent

ng, advocaat,
gerechtsdeurwaarder

-

Sociale zekerheidsinstelling, mutualiteit,
hospitalisatieverzekeri
ng

-

Sociale zekerheidsinstellingen,
mutualiteit,
hospitalisatieverzekeri
ng, advocaat,
gerechtsdeurwaarder

Minimaal 30 jaar
en maximaal 50
jaar na laatste
patiëntencontact

-

Sociale zekerheidsinstelling, mutualiteit,
hospitalisatieverzekeri
ng

Minimaal 30 jaar
en maximaal 50
jaar na laatste
patiëntencontact

-

Sociale zekerheidsinstelling, mutualiteit,
hospitalisatieverzekeri
ng

-

Sociale zekerheidsinstellingen,
mutualiteit,
hospitalisatieverzekeri
ng, advocaat,
gerechtsdeurwaarder

Minimaal 30 jaar
en maximaal 50
jaar na laatste
patiëntencontact

-

Sociale zekerheidsinstelling, mutualiteit,
hospitalisatieverzekeri
ng

Minimaal 30 jaar
en maximaal 50
jaar na laatste
patiëntencontact

-

Sociale zekerheidsinstelling, mutualiteit,
hospitalisatieverzekeri
ng

-

Sociale zekerheidsinstellingen,
mutualiteit,
hospitalisatieverzekeri
ng, advocaat,
gerechtsdeurwaarder

Minimaal 30 jaar
en maximaal 50
jaar na laatste
patiëntencontact

Rechtsgronden

Wij zullen u voorafgaandelijk informeren indien UZ Gent van plan is om de patiënt zijn/haar persoonsgegevens
te verwerken voor andere doeleinden dan de doeleinden aangegeven in deze privacyverklaring.
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De wettelijke verplichting op basis waarvan UZ Gent de hierboven vermelde persoonsgegevens verwerkt voor
bovenvermelde doeleinden is: de Gecoördineerde wet van 10 juli 2008 op de ziekenhuizen en andere
verzorgingsinrichtingen (hierna de Ziekenhuiswet) en Bijlage A.III artikel 9quater van het Koninklijk Besluit van
23 oktober 1964 tot bepaling van de normen die door de ziekenhuizen en hun diensten moeten worden
nageleefd.
Wanneer UZ Gent de bovenstaande persoonsgegevens verwerkt voor de aangehaalde doeleinden omdat dit
noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst die de patiënt heeft met UZ Gent, kan UZ Gent deze
diensten voor die doeleinden niet verstrekken, zonder die persoonsgegevens te verwerken.

b)

Hoe hebben we deze persoonsgegevensverkregen?

De persoonsgegevens die UZ Gent verwerkt in het kader van patiëntenadministratie heeft zij rechtstreeks van de
patiënt ontvangen, tenzij de patiënt in de onmogelijkheid was om de persoonsgegevens mee te delen.
Persoonsgegevens die de gezondheid betreffen, worden ingezameld bij de patiënt zelf, tenzij een andere
inzamelwijze zich opdringt in functie van de doeleinden van de verwerking, of tenzij de patiënt zelf niet in staat is
om de gegevens te bezorgen.
De medische gegevens heeft UZ Gent o.a. verkregen via zorgverstrekkers (intern of extern).

c)

Uw rechten t.a.v. deze verwerking van persoonsgegevens

Meer informatie over de rechten t.a.v. deze verwerking van persoonsgegevens kunt u hier vinden.
C. PATIËNTENREGISTRATIE
Onder patiëntenregistratie verstaan we:
- Het registreren van gegevens over de gezondheid en verblijfsgegevens voor beleidsmatige doeleinden
zoals: bedbezetting, voorraadbeheer, personeelsplanning (“beleidsmatigeregistratie”)
- Het registreren van gegevens over de gezondheid en verblijfsgegevens voor door de overheid
opgelegde doeleinden zoals bijvoorbeeld het kader voor bestrijding van epidemieën (“opgelegde
registratie”)
- Registreren van gegevens over de gezondheid voor wetenschappelijke doeleinden. Wetenschappelijk
onderzoek behoort tot de kerntaken van een universitair ziekenhuis. Het doel van datwetenschappelijk
onderzoek is de kennis over ziekte en gezondheid te verbeteren en nieuwe inzichten aan te reiken die
leiden tot nieuwe of betere therapieën voor de patiënt. (“wetenschappelijkeregistratie”)
Categorie
Doeleinde(n) van
persoonsgegev
verwerking
ens
Identificatiegegeve
- Beleidsmatig
ns
e registratie

-

-

Opgelegde
registratie

Wetenschap
pelijke
registratie

Rechtsgrond

Bewaartermijn

-

Noodzakelijk voor de uitvoering van
de overeenkomst
met UZ Gent

minimaal 30 jaar
en maximaal 50
jaar na laatste
patiëntencontact

-

Noodzakelijk om
te voldoen aan
een wettelijke
verplichting

-

minimaal 30 jaar
en maximaal 50
jaar na laatste
patiëntencontact

Noodzakelijk voor
de vervulling van
het algemeen
belang

-

-

25 jaar na
beëindigen van
de studie

Categorie van ontvangers

-

Geen externe ontvangers

-

Sociale
zekerheidsdiensten,
overheidsdiensten

-

Artsen, onderzoekers,
hun team, opdrachtgever
van de studie ontvangt
gepseudonimiseerde
vorm van
persoonsgegevens
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Contactgegevens

Gegevens over de
gezondheid

-

Noodzakelijk voor de uitvoering van
de overeenkomst
met UZ Gent

minimaal 30 jaar
en maximaal 50
jaar na laatste
patiëntencontact

-

Noodzakelijk om
te voldoen aan
een wettelijke
verplichting

-

minimaal 30 jaar
en maximaal 50
jaar na laatste
patiëntencontact

Wetenschap
pelijke
registratie

-

Noodzakelijk voor
de vervulling van
het algemeen
belang

-

-

Beleidsmatig
e registratie

-

Voor het
verstrekken van
gezondheidszorg
zoals bepaald in
artikel 9.2h) AVG

-

Opgelegde
registratie
Wetenschap
pelijke
registratie

-

-

Beleidsmatig
e registratie

-

Opgelegde
registratie

-

-

-

-

Geen externe ontvangers

-

Sociale
zekerheidsdiensten,
overheidsdiensten

25 jaar na
beëindigen van
de studie

-

Artsen, onderzoekers,
hun team, opdrachtgever
van de studie ontvangt
gepseudonimiseerde
vorm van
persoonsgegevens

-

minimaal 30 jaar
en maximaal 50
jaar na laatste
patiëntencontact

-

Geen externe ontvangers

Noodzakelijk om
te voldoen aan
een wettelijke
verplichting

-

minimaal 30 jaar
en maximaal 50
jaar na laatste
patiëntencontact

-

Sociale
zekerheidsdiensten,
overheidsdiensten

-

Noodzakelijk voor
de vervulling van
een taak van
algemeen belang

-

25 jaar na
beëindigen van
de studie

Artsen, onderzoekers,
hun team, opdrachtgever
van de studie ontvangt
gepseudonimiseerde
vorm van
persoonsgegevens

Genetische
gegevens

-

Wetenschap
pelijke
registratie

-

Noodzakelijk
voor de
vervulling van
algemeen
belang

-

25 jaar na
beëindigen van
de studie

Artsen, onderzoekers, hun
team, opdrachtgever van de
studie ontvangt
gepseudonimiseerde vorm
van persoonsgegevens

Biometris
che
gegevens

-

Wetenschap
pelijke
registratie

-

Noodzakelijk
voor de
vervulling van
algemeen
belang

-

25 jaar na
beëindigen van
de studie

Artsen, onderzoekers, hun team,
opdrachtgever van de studie
ontvangt gepseudonimiseerde
vorm van persoonsgegevens

a)

Rechtsgronden

Wij zullen u voorafgaandelijk informeren indien UZ Gent van plan is om de patiënt zijn/haar persoonsgegevens
te verwerken voor andere doeleinden dan de doeleinden aangegeven in deze privacyverklaring.
De wettelijke verplichting op basis waarvan UZ Gent de hierboven vermelde persoonsgegevens verwerkt voor
bovenvermelde doeleinden is: de Gecoördineerde wet van 10 juli 2008 op de ziekenhuizen en andere
verzorgingsinrichtingen (hierna de Ziekenhuiswet) en Bijlage A.III artikel 9quater van het Koninklijk Besluit van
23 oktober 1964 tot bepaling van de normen die door de ziekenhuizen en hun diensten moeten worden
nageleefd. De wettelijke verplichting kan eveneens berusten op door de Overheid opgelegde registraties, zoals
bijvoorbeeld in het kader van de Covid-19-opvolging.

Pagina
8/19

Wanneer UZ Gent de bovenstaande persoonsgegevens verwerkt voor de aangehaalde doeleinden omdat dit
noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst die de patiënt heeft met UZ Gent, kan UZ Gent deze
diensten voor die doeleinden niet verstrekken zonder de verwerking van die persoonsgegevens.
Wanneer UZ Gent de bovenstaande persoonsgegevens verwerkt voor de aangehaalde doeleinden o.b.v.
algemeen belang, bestaat het algemeen belang uit de kennis over ziekte en gezondheid te verbeteren en
nieuwe inzichten aan te reiken die leiden tot nieuwe of betere therapieën voor de patiënt.

b)

Hoe hebben we deze persoonsgegevensverkregen?

Persoonsgegevens die de gezondheid betreffen, worden ingezameld bij de patiënt zelf, tenzij een andere
inzamelwijze zich opdringt in functie van de doeleinden van de verwerking, of tenzij de patiënt zelf niet in staat is
om de gegevens te bezorgen.

-

Voor beleidsmatige en opgelegde registratie:

De persoonsgegevens die UZ Gent verwerkt in het kader van beleidsmatige en opgelegde registratie heeft zij
rechtstreeks van de patiënt ontvangen, tenzij de patiënt in de onmogelijkheid was om de persoonsgegevens mee
te delen.
De gegevens over de gezondheid heeft UZ Gent verkregen via interne of externe zorgverstrekkers.

-

Voor wetenschappelijke registratie:

Identificatiegegevens die UZ Gent verwerkt in het kader van wetenschappelijke registratie heeft zij rechtstreeks
van de patiënt ontvangen, tenzij de patiënt in de onmogelijkheid was om de persoonsgegevens mee te delen.
De gezondheidsgegevens, genetische en biometrische gegevens ontving UZ Gent via het patiëntendossier.

c)

Uw rechten t.a.v. deze verwerking van persoonsgegevens

Meer informatie over de rechten t.a.v. deze verwerking van persoonsgegevens kunt u hier vinden.
In het kader van wetenschappelijke registratie heeft u mogelijks geen/beperkte(re) rechten zoals verder
aangegeven in deze privacyverklaring aangezien deze rechten de verwezenlijking van specifieke doeleinden
onmogelijk dreigt te maken of ernstig belemmert en dergelijke afwijkingen noodzakelijk zijn om de doeleinden te
bereiken (een patiënt mag bijvoorbeeld niet weten of aan hem/haar een geneesmiddel met of zonder werkzame
bestanddelen (“placebo”) werd toegediend bij klinische proeven).
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D.

MATERIËLE BEVEILIGING

Categorie
persoonsgegevens
Camerabeelden

Doeleinde(n) van verwerking

Rechtsgrond

Bewaartermijn

Categorie van
ontvangers

-

ter bescherming van de
terreinen, gebouwen en
goederen die ter beschikking
staan van het UZ Gent, door het
voorkomen of vaststellen van
vernieling, schade en diefstal;

Gerechtvaar
digd belang

-

30 dagen

-

om de veiligheid en gezondheid
van de personeelsleden te
vrijwaren door het vermijden
van confrontaties met plegers
van diefstal, vernieling, geweld
en pesterijen, door het vrijwaren
van de openbare orde en goede
zeden en het voorkomen van
overlast;

Gerechtvaar
digd belang

-

30 dagen

Politie en
gerechtelijke
diensten in het
geval van strafbare
feiten volgens
geldende wetgeving
(artikel 9
camerawet).

-

Het in beeld brengen van
gedragingen die strafbaar zijn
overeenkomstig het Belgisch
recht en het verschaffen van
informatie dienaangaande aan
de opsporings- en
politiediensten of gerechtelijke
overheden met het oog op
opsporing.

Gerechtvaar
digd belang

-

30 dagen

a) Rechtsgronden
Wij zullen u voorafgaandelijk informeren indien UZ Gent van plan is om de patiënt zijn/haar persoonsgegevens
te verwerken voor andere doeleinden dan de doeleinden aangegeven in deze privacyverklaring.
Wanneer UZ Gent de bovenstaande persoonsgegevens verwerkt voor de aangehaalde doeleinden o.b.v. de
wettelijke basis gerechtvaardigd belang, is de bescherming van goederen, veiligheid van personeel en de
controle van productieprocessen (bijv. Cyclotron) het gerechtvaardigd belang van UZ Gent. De verwerkingen van
persoonsgegevens door UZ Gent, zoals hierboven aangehaald, voor wat betreft camerabeveiliging, zijn geen
verwerkingen die UZ Gent als overheidsinstantie uitvoert in het kader van de uitoefening van haar taken.
Bijgevolg kan UZ Gent zich als overheidsinstantie rechtsgeldig beroepen op het gerechtvaardigd belang. UZ
Gent is, na zorgvuldige afweging van de verschillende belangen van mening dat haar belang, voor
bovenvermelde doeleinden zwaarder doorweegt dan dat van de patiënt. UZ Gent kan hiervoor aantonen dat:
1.
2.

de belangen die deze met de verwerking nastreeft, als gerechtvaardigd kunnen worden erkend (de
“doeltoets”);
de beoogde verwerking noodzakelijk is voor de verwezenlijking van deze belangen (de
“noodzakelijkheidstoets”); en
de afweging van deze belangen ten opzichte van de belangen, fundamentele vrijheden en
grondrechten van betrokkenen doorweegt in het voordeel van de verwerkingsverantwoordelijke (de
“afwegingstoets”).
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b) Hoe hebben we deze persoonsgegevensverkregen?
De persoonsgegevens die UZ Gent verwerkt in het kader van camerabeveiliging heeft ze rechtstreeks via de
betrokkene verkregen.

c) Uw rechten t.a.v. deze verwerking van persoonsgegevens
Meer informatie over de rechten t.a.v. deze verwerking van persoonsgegevens kunt u hier vinden.

E.

MEDISCHE CAMERAOPNAME EN GELUIDSOPNAME

Wij verwerken deze gegevens in het kader van wetenschappelijk onderzoek, bij thoracale en vasculaire ingrepen
en bij EEG-monitoring (registreren van hersenactiviteit).
Categorie
persoonsgegevens
Medische
camerabeelden

Doeleinde(n) van
verwerking

-

Medische
geluidsopnamen

-

a)

Wetenschappelijk
onderzoek
thoracale en
vasculaire
ingrepen
EEG-monitoring
Wetenschappelijk
onderzoek
thoracale en
vasculaire
ingrepen
EEG-monitoring

Rechtsgrond

Bewaartermijn

Categorie ontvangers

Toestemming

Minimaal 30 jaar en
maximaal 50 jaar na
laatste
patiëntencontact

Toestemming

Minimaal 30 jaar en
maximaal 50 jaar na
laatste
patiëntencontact

De
persoonsgegevens
die voor dit doeleinde
worden verwerkt
door UZ Gent,
worden door UZ
Gent niet
doorgegeven aan
externe partijen.

Rechtsgronden

Wij zullen u voorafgaandelijk informeren indien UZ Gent van plan is om de patiënt zijn/haar
persoonsgegevens te verwerken voor andere doeleinden dan de doeleinden aangegeven in deze
privacyverklaring.
Voor bepaalde doeleinden, zoals hierboven vermeld, geeft de patiënt zijn/haar toestemming door expliciet
akkoord te gaan met een bepaalde verwerking (bijv. door een vakje aan te vinken op een informatieformulier
voor de start van het onderzoek). De patiënt heeft het recht om te allen tijde zijn/haar toestemming in te trekken.
Het intrekken van deze toestemming laat de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming
vóór de intrekking daarvan, onverlet.

b)

Hoe hebben we deze persoonsgegevens verkregen?

De persoonsgegevens die UZ Gent verwerkt in het kader van wetenschappelijk onderzoek heeft ze rechtstreeks
via de betrokkene verkregen, tenzij deze in de onmogelijkheid hiertoe was.
Persoonsgegevens die de gezondheid betreffen, worden ingezameld bij de patiënt zelf, tenzij een andere
inzamelwijze zich opdringt in functie van de doeleinden van de verwerking, of tenzij de patiënt zelf niet in staat is
om de gegevens te bezorgen.
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c)

Uw rechten t.a.v. deze verwerking van persoonsgegevens

Meer informatie over de rechten t.a.v. deze verwerking van persoonsgegevens kunt u hier vinden.
F.

ONDERHOUD EN WERKING WEBSITE

Om de website van UZ Gent te onderhouden en te laten functioneren, werkt UZ Gent met verschillende cookies
op haar website. Meer informatie daarover kan u terugvinden in onze cookieverklaring.
Soort cookies

Doeleinde(n) van
verwerking

Rechtsgrond

Bewaartermijn

Categorie ontvangers

Essentiële en
functionele
cookies

Goede werking en
beveiliging van de
website

Gerechtvaardigd
belang

Zie
cookieverklaring

Geen externe
communicatie

Voorkeur-,
statistische en
sociale media
cookies

Verbeteren van de
surfervaring

Toestemming

Zie
cookieverklaring

Zie cookieverklaring

a)

Rechtsgronden

Wij zullen u voorafgaandelijk informeren indien UZ Gent van plan is om de patiënt zijn/haar persoonsgegevens
te verwerken voor andere doeleinden dan de doeleinden aangegeven in deze privacyverklaring.
Wanneer UZ Gent de bovenstaande persoonsgegevens verwerkt voor de aangehaalde doeleinden o.b.v. de
wettelijke basis gerechtvaardigd belang, is de goede werking en beveiliging van de website, het gerechtvaardigd
belang van UZ Gent. De verwerkingen van persoonsgegevens zoals hierboven aangehaald voor wat betreft
verwerkingen van persoonsgegevens d.m.v. cookies, zijn geen verwerkingen die UZ Gent als overheidsinstantie
uitvoert in de uitoefening van haar taken. UZ Gent is, na zorgvuldige afweging van de verschillende belangen
van mening dat haar belang, voor bovenvermelde doeleinden zwaarder doorweegt dan dat van de patiënt. UZ
Gent kan hiervoor aantonen dat:
1.
2.
3.

de belangen die deze met de verwerking nastreeft, als gerechtvaardigd kunnen worden erkend (de
“doeltoets”);
de beoogde verwerking noodzakelijk is voor de verwezenlijking van deze belangen (de
“noodzakelijkheidstoets”); en
de afweging van deze belangen ten opzichte van de belangen, fundamentele vrijheden en
grondrechten van betrokkenen doorweegt in het voordeel van de verwerkingsverantwoordelijke (de
“afwegingstoets”).

Voor bepaalde doeleinden, zoals hierboven vermeld, geeft de patiënt zijn/haar toestemming door expliciet
akkoord te gaan met een bepaalde verwerking (bijv. door het vakje van uw keuze aan te vinken). De patiënt
heeft het recht om te allen tijde zijn/haar toestemming in te trekken. Het intrekken van deze toestemming laat de
rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan, onverlet.

b)

Hoe hebben we deze persoonsgegevensverkregen?

De persoonsgegevens die UZ Gent verwerkt in het kader van cookies heeft zij rechtstreeks van de gebruiker van
de website verkregen, wanneer deze de website bezoekt en/of wanneer deze instemt met deze cookies.
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c)

Uw rechten t.a.v. deze verwerking van persoonsgegevens

Meer informatie over de rechten t.a.v. deze verwerking van persoonsgegevens kunt u hier vinden.
G. KLACHTENREGISTRATIE BIJ DE OMBUDSDIENST

Elke patiënt van het ziekenhuis heeft het recht een klacht neer te leggen bij de ombudsdienst van het ziekenhuis
over de diensten van UZ Gent (bijv. verzorgingsklachten, verblijf- en opvangklachten).
In het kader van dit doeleinde verwerken wij de volgende persoonsgegevens:
Categorie
Doeleinde(n) van
persoonsgeg
verwerking
evens
Identificatiegegeve Opvolging en
ns
behandeling van
klacht

Rechtsgrond

Bewaartermijn

Categorie ontvangers

Noodzakelijk voor de
vervulling van een
wettelijke verplichting

1 jaar na
afhandeling
dossier

Zorgverlener over wie de klacht gaat,
de Hoofdarts van het ziekenhuis, de
juridische dienst van het ziekenhuis,
professionele raadgevers (bijv.
advocaten van UZ Gent), verzekeraar,
in het geval van specifieke vragen
omtrent verwerking van
persoonsgegevens: de functionaris van
gegevensbescherming van UZ Gent.

Gegevens
over de
gezondheid
Contactgegevens

Opvolging en
behandeling van
de klacht
Opvolging en
behandeling van
klacht

Noodzakelijk voor de
vervulling van een
wettelijke verplichting
Noodzakelijk voor de
vervulling van een
wettelijke verplichting

1 jaar na
afhandeling
dossier
1 jaar na
afhandeling
dossier

Financiële
administratiegeg
evens
Gegevens over
voorlopig
bewindvoerder/fa
miliele den

Opvolging en
behandeling van
klacht
Opvolging en
behandeling van
klacht

Noodzakelijk voor de
vervulling van een
wettelijke verplichting
Noodzakelijk voor de
vervulling van een
wettelijke verplichting

1 jaar na
afhandeling
dossier
1 jaar na
afhandeling
dossier

a)

Rechtsgronden

Wij zullen u voorafgaandelijk informeren indien UZ Gent van plan is om de patiënt zijn/haar persoonsgegevens
te verwerken voor andere doeleinden dan de doeleinden aangegeven in deze privacyverklaring.
De wettelijke verplichting op basis waarvan UZ Gent de hierboven vermelde persoonsgegevens verwerkt voor
bovenvermelde doeleinden is: de Gecoördineerde wet van 10 juli 2008 op de ziekenhuizen en andere
verzorgingsinrichtingen (hierna: de Ziekenhuiswet) en Bijlage A.III. artikel 9quater van het Koninklijk Besluit van
23 oktober 1964 tot bepaling van de normen die door de ziekenhuizen en hun diensten moeten worden
nageleefd.

b)

Hoe hebben we deze persoonsgegevensverkregen?

De persoonsgegevens die UZ Gent verwerkt in het kader van klachtenregistratie in het kader van ombudsdienst
heeft ze rechtstreeks via de betrokkene verkregen, tenzij deze in de onmogelijkheid hiertoe was.
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c)

Uw rechten t.a.v. deze verwerking van persoonsgegevens

Meer informatie over de rechten t.a.v. deze verwerking van persoonsgegevens kunt u hier vinden.
H.

SOCIALE DIENSTVERLENING

De “sociale dienstverlening” van het ziekenhuis betekent: het begeleiden van patiënten, meer bepaald bij
bijvoorbeeld:
-

Het ontslag uit het ziekenhuis,
Hulp bij het aanvragen van thuiszorgdiensten,
Opname in een woonzorgcentrum of revalidatiecentrum; en/of
Financieel-administratieve aangelegenheden.

Er kan tevens psychosociale ondersteuning worden verleend.
Categorie
persoonsgegevens
Identificatiegegevens

Doeleinde(n)
van verwerking
Sociale
dienstverlening

Rechtsgrond

Bewaartermijn

Categorie ontvangers

Toestemming

Zolang als sociale
dienstverlening wordt verleend

Externe zorg- en
hulpverleners,
mantelzorgers,
overheidsdiensten en
mutualiteit.

Contactgegevens

Sociale
dienstverlening

Toestemming

Zolang als sociale
dienstverlening wordt verleend

Gegevens over de
gezondheid

Sociale
dienstverlening

Toestemming

Zolang als sociale
dienstverlening wordt verleend

a)

Rechtsgronden

Wij zullen u voorafgaandelijk informeren indien UZ Gent van plan is om de patiënt zijn/haar persoonsgegevens
te verwerken voor andere doeleinden dan de doeleinden aangegeven in deze privacyverklaring.
Voor bepaalde doeleinden, zoals hierboven vermeld, geeft de patiënt zijn/haar toestemming door expliciet
akkoord te gaan met een bepaalde verwerking. De patiënt heeft het recht om te allen tijde zijn/haar toestemming
in te trekken. Het intrekken van deze toestemming laat de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de
toestemming vóór de intrekking daarvan, onverlet.
b)

Hoe hebben we deze persoonsgegevensverkregen?

De persoonsgegevens die UZ Gent verwerkt in het kader van sociale dienstverlening heeft ze rechtstreeks via
de betrokkene verkregen, tenzij deze in de onmogelijkheid hiertoe was.
Persoonsgegevens die de gezondheid betreffen, worden ingezameld bij de patiënt zelf, tenzij een andere
inzamelwijze zich opdringt in functie van de doeleinden van de verwerking, of tenzij de patiënt zelf niet in staat is
om de gegevens te bezorgen.
c)

Uw rechten t.a.v. deze verwerking van persoonsgegevens

Meer informatie over de rechten t.a.v. deze verwerking van persoonsgegevens kunt u hier vinden.
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I.

WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK

Wetenschappelijk onderzoek behoort tot één van de kerntaken van het Universitair Ziekenhuis Gent.
De doeleinden zijn enerzijds het registreren van gegevens over de gezondheid voor wetenschappelijke
doeleinden waarbij UZ Gent opdrachtgever is, anderzijds het verwerken van gegevens noodzakelijk in het kader
van veiligheidsrapportering door UZ Gent.
Het privacyreglement “wetenschappelijk onderzoek UZ Gent” kunt u hier vinden.

7

Doorgifte van uw gegevens aan een land buiten de EER (Europese economische
Ruimte).

In principe zal UZ Gent de persoonsgegevens van patiënten niet doorgeven aan landen buiten de EER. Indien
UZ Gent dit toch zal doen, zal zij de patiënt hier vooraf over consulteren en zal UZ Gent er zich van vergewissen
of het land van bestemming een passend beschermingsniveau biedt. Wanneer het land waarnaar UZ Gent
gegevens wenst over te maken, geen passende waarborgen biedt, zal UZ Gent d.m.v. modelovereenkomsten,
ter beschikking gesteld door de Europese Commissie, of andere aanvaarde maatregelen zelf passende
waarborgen afdwingen.

8

Uw rechten m.b.t. de verwerking van uw persoonsgegevens

A . RECHTEN T.A.V. UZ GENT

Voor alle duidelijkheid worden uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens hieronder toegelicht. Wenst
u zich te beroepen op een van deze rechten, dan kan u een e-mail sturen naar dpo@uzgent.be.
a) Recht op inzage en kopie
U heeft het recht om uitsluitsel te verkrijgen over het al dan niet verwerken van persoonsgegevens die betrekking
hebben op u en, wanneer dat het geval is, om inzage te verkrijgen in die persoonsgegevens en kennis te nemen
van de volgende informatie:
-

De verwerkingsdoeleinden;
De betrokken categorieën van persoonsgegevens;
De ontvangers of categorieën van ontvangers aan wie de persoonsgegevens zijn of zullen worden
verstrekt, met name ontvangers in derde landen of internationale organisaties;
Indien mogelijk, de periode gedurende welke de persoonsgegevens naar verwachting zullenworden
opgeslagen, of indien dat niet mogelijk is, de criteria om die termijn te bepalen;
Dat u het recht heeft UZ Gent te verzoeken dat persoonsgegevens worden gerectificeerd of gewist, of
dat de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens wordt beperkt, alsmede het recht tegen die
verwerking bezwaar te maken;
Dat u het recht heeft om een klacht in te dienen bij een Gegevensbeschermingsautoriteit;
Wanneer de persoonsgegevens niet bij de betrokkene worden verzameld, alle beschikbare informatie
over de bron van die gegevens;
Het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming, met inbegrip van de in artikel 22, leden 1 en 4,
bedoelde profilering, en, ten minste in die gevallen, nuttige informatie.

U heeft ook het recht om van deze informatie kosteloos een kopie te krijgen van UZ Gent door een e-mail te
sturen naar dpo@uzgent.be.
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In het kader van uw recht op inzage en kopie behoudt UZ Gent zich het recht voor om bepaalde
persoonsgegevens of informatie in de gevraagde documenten onleesbaar te maken of te verbergen (bijv. zwart
maken) om zo de rechten van anderen te waarborgen.
b) Recht op verbetering en vervollediging
Wanneer u meent dat UZ Gent onvolledige of onjuiste gegevens over u bijhoudt, dan heeft u het recht om UZ
Gent te vragen om deze gegevens kosteloos te laten verbeteren of vervolledigen.
In het geval de gegevens onjuist of onvolledig zijn, kan een aanvulling worden toegestaan op eenvoudig
verzoek. Voor wat betreft gegevens over de gezondheid kan een verbetering pas worden toegestaan naakkoord
van de behandelend arts of de Hoofdarts.
Indien een verbetering wordt gevraagd van een medisch subjectief oordeel of gegeven, kan op verzoek een
aanvulling worden toegestaan, maar geen verbetering.
c)

Recht op wissing

In bepaalde omstandigheden kan u aan UZ Gent vragen om uw persoonsgegevens te wissen. Dit kan in de
volgende gevallen:
- De persoonsgegevens zijn niet langer nodig voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of
anderszins verwerkt;
- U trekt uw toestemming in, waarop de verwerking beruste, en er is geen andere rechtsgrond voor de
verwerking;
- U maakte een bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens en er zijn geen prevalerende
dwingende gerechtvaardigde gronden om uw gegevens te bewaren;
- UZ Gent verwerkt uw persoonsgegevens onrechtmatig;
- De persoonsgegevens moeten worden gewist om te voldoen aan bepaalde wettelijke bepalingen die
rusten op UZ Gent.
Omwille van verschillende redenen kan het zijn dat UZ Gent uw verzoek tot wissing zal moeten weigeren. Dit is
bijvoorbeeld het geval:
-

Voor het nakomen van een in het Unierecht of het lidstatelijk recht neergelegde wettelijke
verwerkingsverplichting die op UZ Gent rust;
Voor het vervullen van een taak van algemeen belang of het uitoefenen van het openbaar gezag dat aan
UZ Gent is verleend;
Om redenen van algemeen belang op het gebied van volksgezondheid;
Als de gegevens deel uitmaken van een archief dat wordt bijgehouden met het oog op wetenschappelijk
onderzoek en de verwijdering van uw gegevens verder onderzoek dreigt onmogelijk te maken;
Als de gegevens nodig zijn voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van eenrechtsvordering.

d) Recht op beperking van de verwerking
In een beperkt aantal gevallen kan u verzoeken dat uw persoonsgegevens nog wel worden bewaard, maar niet
worden verwerkt (‘on hold’ zetten van de verwerking):
-

De juistheid van de persoonsgegevens wordt betwist door u, gedurende een periode die UZ Gentin
staat stelt de juistheid van de persoonsgegevens te controleren;
De verwerking is onrechtmatig en u verzet zich tegen het wissen van de persoonsgegevens en verzoekt
in de plaats daarvan om beperking van het gebruik ervan;
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-

-

UZ Gent heeft de persoonsgegevens niet meer nodig voor de verwerkingsdoeleinden zoalshierboven
vermeld, maar U heeft deze nodig voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een
rechtsvordering;
U heeft bezwaar gemaakt tegen de verwerking van persoonsgegevens door UZ Gent, in afwachting van
het antwoord op de vraag of de gerechtvaardigde gronden van UZ Gent zwaarder wegen dan die vanu.

e) Recht op overdraagbaarheid van de gegevens
Wanneer UZ Gent gegevens verwerkt op grond van uw uitdrukkelijke toestemming, of op grond van een met UZ
Gent gesloten overeenkomst, heeft u als patiënt bijkomend het recht om een elektronische kopie van uw
persoonsgegevens te laten overmaken aan uzelf of rechtstreeks aan een andere instelling of persoon van uw
keuze.
Deze overdracht dient te geschieden in een gestructureerd, gangbaar en machine-leesbaar formaat.
f)

Recht op bezwaar

Voor zover de verwerking van uw gegevens enkel berust op (i) de rechtsgrond dat dit noodzakelijk is voor de
vervulling van een taak van algemeen belang door UZ Gent of (ii) op de gerechtvaardigde belangen van UZ
Gent, kan u een gemotiveerd bezwaar aantekenen.
UZ Gent zal het gemotiveerd bezwaar respecteren tenzij het dwingende gerechtvaardigde gronden aanvoert die
zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden of tenzij de gegevens verband houden met de instelling,
uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.
De betrokkene kan zich nooit verzetten tegen de verwerking van de persoonsgegevens die UZ Gent nodig heeft
voor de uitvoering van een overeenkomst of als gevolg van wettelijke verplichtingen.
Wanneer persoonsgegevens door UZ Gent met het oog op wetenschappelijk onderzoek worden verwerkt, heeft
u het recht om met uw specifieke situatie verband houdende redenen bezwaar te maken tegen de verwerking
van u betreffende persoonsgegevens, tenzij de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een taak van
algemeen belang.
g) Recht om te allen tijde zijn/haar toestemming in te trekken
Indien de verwerking van de persoonsgegevens is gebaseerd op uw voorafgaande toestemming, kan u deze
toestemming steeds kosteloos intrekken.
Het intrekken van de toestemming impliceert dat UZ Gent de betrokken gegevens niet langer mag verwerken.
Het intrekken van de toestemming laat de geldigheid van de verwerking ervoor onverlet.
h) Recht op verzet tegen geautomatiseerde ondersteuning
UZ Gent maakt geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming.

B.

KLACHT T.A.V. UZ GENT

Heeft u klachten of vragen m.b.t. de verwerking van uw persoonsgegevens door UZ Gent?
Dan kan u altijd contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming op volgend adres: Data
Protection Officer UZ Gent, C. Heymanslaan 10, 9000 Gent of via e-mail: dpo@uzgent.be.
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C.

KLACHT BIJ DE GEGEVENSBESCHERMINGSAUTORITEIT

Indien u van mening bent dat u een klacht heeft met betrekking tot de bescherming van de persoonlijke
levenssfeer, kan u zich ook steeds rechtstreeks wenden tot de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit
(www.gegevensbeschermingsautoriteit.be) te 1000 Brussel, Drukpersstraat 35; of +32(0)2 274 48 00; of
contact@apd-gba.be.

9

Inwerkingtreding en wijzigingen van de Privacyverklaring

Deze privacyverklaring treedt in werking op 25 januari 2021.
UZ Gent behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring te allen tijde te wijzigen.
De wijzigingen worden aangebracht door het Bestuurscomité van het UZ Gent en zulks voor zover het gegevens
zijn die de gezondheid betreffen, na het advies van de medische raad.
De laatste datum van aanpassing van deze privacyverklaring kan u rechtsboven terugvinden.
Voor zover mogelijk, zal UZ Gent u op de hoogte brengen van de materiële wijzigingen van haar
privacyverklaring via haar website.

10 BIJLAGE 1: Begrippen in deze privacyverklaring.
-

Anonieme gegevens: alle gegevens die niet (of niet meer) met een geïdentificeerd ofidentificeerbaar
persoon in verband kunnen worden gebracht en die dus geen persoonsgegevens (meer) zijn.

-

Biometrische gegevens: persoonsgegevens die het resultaat zijn van een specifieke technische
verwerking met betrekking tot de fysieke, fysiologische of gedragsgerelateerde kenmerken van een
natuurlijke persoon op grond waarvan eenduidige identificatie van die natuurlijke persoon mogelijk is of
wordt bevestigd (zoals gezichtsafbeeldingen of vingerafdrukgegevens).

-

Genetische gegevens: persoonsgegevens die verband houden met de overgeërfde of verworven
genetische kenmerken van een natuurlijke persoon die unieke informatie verschaffen over de fysiologie
of de gezondheid van die natuurlijke persoon en die met name voortkomen uit een analyse van een
biologisch monster van die natuurlijke persoon.

-

Gepseudonimiseerde persoonsgegevens: persoonsgegevens die op zodanige wijze verwerkt worden
dat ze niet meer aan specifieke natuurlijke personen kunnen worden gekoppeld zonder dat er
aanvullende gegevens worden gebruikt, mits deze aanvullende gegevens apart worden bewaard en
technische en organisatorische maatregelen worden genomen om ervoor te zorgen dat de
persoonsgegevens niet aan een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon worden
gekoppeld. Het gaat dus niet om anonieme gegevens, aangezien de natuurlijke persoon na
pseudonimisering wel identificeerbaar is.

-

Medewerker(s): werknemers en/of andere aangestelden van UZ Gent en/of zelfstandige
beroepsbeoefenaars binnen UZ Gent.

-

Patiënt (of “u”, “jij”): de natuurlijke persoon, opgenomen of behandeld in het ziekenhuis enwiens
persoonsgegevens worden verwerkt (ook wel de “betrokkene”).

-

Gegevens over de gezondheid (of “gezondheidsgegevens”): persoonsgegevens die verband
houden met de fysieke of mentale gezondheid van een natuurlijke persoon, waaronder gegevensover
verleende gezondheidsdiensten waarmee informatie over zijn gezondheidstoestand wordt gegeven.
Persoonsgegevens: iedere vorm van informatie betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare
natuurlijke persoon, zoals een patiënt. Als identificeerbaar wordt beschouwd, een natuurlijke persoondie

-

Pagina
18/19

direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een
naam, identificatienummer (bijv. het Rijksregisternummer), geboortedatum, locatiegegevens, een online
identificator (bijv. een e-mailadres of een IP-adres) of één of meer elementen die kenmerkend zijn voor
zijn of haar fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit.
-

Toestemming: elke vrije, specifieke, geïnformeerde en ondubbelzinnige wilsuiting, waarmee de patiënt
of zijn wettelijke vertegenwoordiger door middel van een verklaring of ondubbelzinnige actievehandeling
aanvaardt dat persoonsgegevens betreffende die patiënt worden verwerkt.

-

Verwerker: de natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander
orgaan die/dat ten behoeve van de verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt, zonder
onder het rechtstreeks gezag van de verwerkingsverantwoordelijke te staan.

-

Verwerking: elke bewerking of elk geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens al
dan niet uitgevoerd met behulp van geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, vastleggen,
ordenen, structureren, opslaan, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middelvan
doorzending, verspreiding of op enigerlei andere wijze ter beschikking stellen, aligneren, combineren,
alsook het afschermen, uitwissen of vernietigen van persoonsgegevens.

-

Verwerkingsverantwoordelijke/Verantwoordelijke: een natuurlijk persoon, rechtspersoon, een
overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan die/dat alleen of samen met anderen het doel ende
middelen voor de verwerking van de persoonsgegevens bepaalt.

-

Wetgeving persoonsgegevens: betekent (i) de Verordening (EU) 2016/679 van 27 april 2016
betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van
Persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn
95/46/EG vanaf 25 mei 2018, (ii) de Belgische wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van de
natuurlijke persoon met betrekking tot de verwerking van Persoonsgegevens en (iii) elke overigehuidige
of toekomstige toepasselijke wetgeving die betrekking heeft op of een impact heeft op privacy en de
verwerking van Persoonsgegevens.
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