Privacyverklaring – vaccinaties
Jouw gegevens bij de uitvoering van het vaccinatieprogramma voor Covid.

Privacyverklaring GGD Kennemerland
GGD Kennemerland is onderdeel van Veiligheidsregio Kennemerland (VRK). Daarnaast horen
Brandweer Kennemerland, Veilig Thuis Kennemerland, Meld- Informatie Coördinatiecentrum
Kennemerland, het Veiligheidsbureau Kennemerland en de ondersteunende afdelingen bij deze
organisatie. De GGD is belast met de uitvoering van het vaccinatieprogramma voor Covid. In dit
privacy statement wordt uitleg gegeven over hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan en
verwerken in het kader van de uitvoering van onze (wettelijke) taken.

Persoonsgegevens die we verwerken
Bij het vaccineren van natuurlijke personen is een precieze registratie en verwerking van de
persoonsgegevens in een aantal stappen van belang. Daarbij neemt de GGD alle geldende wetten en
regels in acht. Bij de registratie voor vaccinatie worden de volgende gegevens verwerkt:
-

Voornaam en achternaam
Adresgegevens
Geboortedatum
Geslacht (mannelijk, vrouwelijk of niet gespecificeerd)
BSN-nummer
Telefoonnummer
Email adres
Vaccinatiegroep waartoe je behoort
Medische gegevens om vast te stellen of vaccineren mogelijk is
Informatie over soort en naam van het vaccin
De naam van de huisarts

(1) Uitnodigen voor vaccinatie
Het maken van een vaccinatieafspraak worden vragen gesteld die nodig zijn om te bepalen of een
vaccinatie mogelijk is. Deze gegevens worden in de applicatie vastgelegd. Ook het telefoongesprek
met de nationale vaccinatielijn wordt opgenomen en bewaard.
-

-

Via de nationale afsprakenlijn
Via de Corona vaccinatie website voor Corona vaccinaties
Uitvoeren vaccinatie

Op de vaccinatielocatie wordt een ID-check uitgevoerd en worden aanvullende vragen gesteld over
uw gezondheid. Mocht daar aanleiding toe zijn worden jouw gegevens gedeeld met een aanwezige
arts en met jou besproken.

(2) Nazorg
Je verblijft nog 15 minuten in een nazorgruimte om te bepalen of er bijwerkingen zijn.

(3) Delen van de gegevens met RIVM
Je hebt van tevoren kunnen aangeven of je bezwaar hebt tegen het delen van jouw gegevens met
jouw huisarts en het RIVM. Mocht er geen bezwaar zijn worden jouw gegevens met hen gedeeld.

(4) Aanmaak vaccinatie certificaat
Je kunt een aanvraag doen voor een bewijs van jouw vaccinatie. Daartoe wordt een QR-code
gemaakt die u kunt toevoegen aan uw smartphone app.

Met wie worden gegevens gedeeld
GGD Kennemerland verstrekt jouw persoonsgegevens niet aan derden zonder jouw voorafgaande
toestemming, tenzij dit op grond van een wettelijke bepaling verplicht is of wanneer dit binnen
afspraken met ketenpartners is geregeld. Aan ketenpartners waarmee we samenwerken leggen wij
dezelfde verplichting op, jouw gegevens vertrouwelijk te behandelen, alleen voor het
overeengekomen doel te verwerken en goed te beveiligen, als aan onszelf. Hiervoor sluiten wij een
verwerkersovereenkomst af met hen en/of worden afspraken vastgelegd in een convenant.
Voor wat betreft vaccinatie kunnen persoonsgegevens gedeeld worden met:
-

GGD-afdelingen
GGD GHOR Nederland
De applicatie waarmee de vaccinatieregistratie wordt gedaan
Teleperformance (Nationale registratielijn)
SOS International (GGD Vaccinatie informatielijn)
De huisarts
Het RIVM (alleen met specifieke toestemming)
Stichting ION (Inschrijving Op Naam alleen met specifieke toestemming)
Ministerie van volksgezondheid welzijn en sport (Bijvoorbeeld bij downloaden gegevens in
de Corona app)

Voor het registreren van vaccinatieafspraken wordt door GGD Kennemerland gebruik gemaakt van
een applicatie (voor Corona is dat CoronIT). Persoonsgegevens worden in deze applicatie vastgelegd.

Bewaartermijnen
GGD Kennemerland bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor de goede
uitvoering van haar taken en het naleven van wettelijke verplichtingen. Naast de AVG zijn er
meerdere wetten en regels waaraan de GGD Kennemerland zich moet houden als het gaat om
bewaarverplichtingen.
De GGD is wettelijk verplicht om medische dossiers 20 jaar te bewaren, gemeten vanaf de laatste
mutatie.

Hoe we persoonsgegevens beveiligen
GGD Kennemerland heeft passende beveiligingsmaatregelen/-procedures getroffen om jouw
persoonsgegevens te beschermen. Naast technische beveiligingsmaatregelen zoals het versleutelen
van persoonsgegevens en toegangscontroles tot computersystemen, hebben medewerkers een
geheimhoudingsplicht en wordt toegang tot persoonsgegevens alleen gegeven aan medewerkers die
daartoe bevoegd zijn. Gegevens worden alleen verwerkt en opgeslagen binnen de Europese
Economische Ruimte.
Binnen de kaders van een kwaliteitssysteem worden regelmatige audits gedaan om de
beveiligingsmaatregelen te beoordelen en aantoonbaarheid te borgen.

Jouw rechten; gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om in te zien welke persoonlijke informatie wij van jou hebben vastgelegd. Als deze
informatie onjuist of verouderd is, kun je ons vragen deze aan te passen, te verwijderen of minder te
gebruiken. Ook kun je ons vragen om digitale informatie die je hebt gegeven naar jou of een andere
organisatie te sturen. Wij voeren jouw vragen zo snel mogelijk uit. Als dit (nog) niet kan, vanwege
andere belangen of omdat de wet dit voorschrijft, dan leggen we je uit waarom.
Wanneer je van een van deze rechten gebruik wilt maken kun je digitaal of schriftelijk een verzoek
indienen. Daarbij geef je aan welke gegevens je wenst in te zien, aan te vullen, te verbeteren of te
laten verwijderen. Op jouw verzoek wordt binnen 4 weken een digitale of schriftelijke reactie
gegeven. Om misbruik te voorkomen zullen we jou tijdens de behandeling van jouw verzoek vragen
om je te identificeren.

Contact opnemen
Als je vragen hebt over het gebruik van jouw persoonsgegevens, kun je contact opnemen met de
Functionaris Gegevensbescherming via privacy@vrk.nl of door het sturen van een brief aan:
Veiligheidsregio Kennemerland
t.a.v. Functionaris Gegevensbescherming
Postbus 5514
2000 GM Haarlem

Wijzigingen
Deze privacyverklaring kan door de VRK te allen tijde gewijzigd worden, zonder voorafgaande
waarschuwing. Wijzigingen treden in werking vanaf het moment dat ze op de website van de VRK
gepubliceerd zijn. Wij raden u aan deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van de
wijzigingen op de hoogte bent.

