Privacyverklaring apenpokken
Jouw gegevens bij het testen, vaccineren of bron- en contactonderzoek bij apenpokken.

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.

Waarom verwerken wij jouw persoonsgegevens?
GGD Kennemerland verwerkt jouw persoonsgegevens op grond van de Wet publieke gezondheid
(Wpg) in samenloop met de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (Wgbo). GGD
Kennemerland heeft de opdracht gekregen om de uitbraak van apenpokken te bestrijden. Daarbij is
het noodzakelijk om persoonsgegevens te verwerken.

Apenpokken
Bij de bestrijding van apenpokken houdt GGD Kennemerland zich bezig met de volgende taken
waarbij we persoonsgegevens verwerken:
-

Het testen van burgers op apenpokken;
Het vaccineren van burgers tegen apenpokken.
Het uitvoeren van bron- en contactonderzoek om uitbraken in kaart te brengen en uitbraken
te voorkomen.
Het inplannen van afspraken.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?
GGD Kennemerland verwerkt zowel gewone als bijzondere persoonsgegevens. De persoonsgegevens
die wij verwerken hebben wij van jou ontvangen. We kunnen de volgende persoonsgegevens
verwerken:
-

Voornaam en achternaam
Adresgegevens
Geboortedatum
Geslacht (mannelijk, vrouwelijk of niet gespecificeerd)
Burger Service Nummer (BSN)
Telefoonnummer
Email adres
Documentnummer ID-bewijs
Doelgroep
Patiëntennummer
Type vaccinatie
Merk vaccinatie
Batchnummer vaccinatie
Datum afspraak
Locatie afspraak

Van welke systemen maken wij gebruik?
GGD Kennemerland maakt gebruik van het landelijke registratiesysteem iMPeX voor het registreren
van de gegevens.

Met wie worden gegevens gedeeld
De volgende partijen kunnen jouw gegevens ontvangen:






Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). We delen alleen herleidbare
gegevens als je hiervoor toestemming hebt gegeven. Hiervoor onderteken je op de
vaccinatielocatie een formulier en houden we in iMPeX bij of je toestemming hebt gegeven.
Je kunt deze toestemming op ieder moment intrekken door contact op te nemen met onze
Functionaris Gegevensbescherming (zie hieronder).
GGD GHOR NL als beheerder van iMPeX.
Topicus als IT-provider van de applicatie iMPeX.
Bijwerkingencentrum Lareb. In het geval van ernstige bijwerkingen bij een vaccinatie kan
GGD Kennemerland relevante (medische) informatie verstrekken aan Lareb. Hiervoor vragen
we altijd toestemming.

Bewaartermijnen
De gegevens in iMPeX zijn onderdeel van een medisch dossier. Deze gegevens bewaren we op basis
van de Wet op de geneeskundige behandelovereenkomst (Wgbo) 20 jaar.

Hoe we persoonsgegevens beveiligen
GGD Kennemerland heeft passende beveiligingsmaatregelen/-procedures getroffen om uw
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 je 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 GGD Kennemerland te allen tijde gewijzigd worden, zonder
voorafgaande waarschuwing. Wijzigingen treden in werking vanaf het moment dat ze op de website
van de GGD Kennemerland gepubliceerd zijn. Wij raden je aan deze privacyverklaring geregeld te
raadplegen, zodat je van de wijzigingen op de hoogte bent.

