Privacyverklaring
Algemeen
Deze privacyverklaring ziet toe op de verwerking van persoonsgegevens door de GGD GelderlandMidden voor het bestrijden van COVID-19. De Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden
(VGGM) is hierbij de verwerkingsverantwoordelijke. Wij respecteren en beschermen jouw privacy. Je
kunt erop vertrouwen dat wij op een zorgvuldige manier met jouw persoonsgegevens omgaan. Wij
houden ons daarbij aan de van toepassing zijnde wetgeving, waaronder de Algemene Verordening
Gegevensbescherming (AVG).
In deze privacyverklaring worden de volgende onderwerpen beschreven:
 Doel van de gegevensverwerking
 Privacyverklaring bij het testen
 Privacyverklaring bron- en contactonderzoek (BCO)
 Bewaartermijn
 Beveiliging
 Gebruik door derden
 Wetenschappelijk onderzoek en statistische doeleinden
 Rechten van betrokkene
 Functionaris Gegevensbescherming
 Eindverantwoordelijkheid
VGGM kan een groot deel van de COVID-19 werkzaamheden alleen verrichten met gebruikmaking
van persoonsgegevens. De AVG eist dat met deze gegevens behoorlijk en zorgvuldig wordt
omgegaan, zodat onbevoegde personen of instanties er geen inzage in kunnen krijgen. Bovendien
moet duidelijk worden gemaakt voor welk doel de gegevens worden verzameld en verwerkt. In deze
privacyverklaring lees je hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan als je gebruik maakt van onze
diensten. Ook wordt er voor sommige verwerkingen verwezen naar de privacyverklaring die is
gepubliceerd door GGD GHOR Nederland.
Doel van de gegevensverwerking
De hoeveelheid en de soort persoonsgegevens die wij gebruiken zijn afhankelijk van de dienst of taak
die wij uitvoeren. Het gebruik blijft in alle gevallen beperkt tot de persoonsgegevens die noodzakelijk
zijn voor het specifieke doel waarvoor ze worden verwerkt. Wij gebruiken jouw persoonsgegevens om
de aan ons toegewezen (wettelijke) taken op de terreinen van de publieke gezondheidszorg en de
coördinatie, aansturing en regie van de geneeskundige hulpverlening bij deze crisis te kunnen
uitvoeren.
Privacyverklaring bij het testen
VGGM heeft evenals andere GGD’en een belangrijke rol in het testen. Voor het kunnen uitvoeren van
een test zijn persoonsgegevens nodig. Om welke gegevens het gaat, waarom we deze gegevens
gebruiken en hoe we omgaan met jouw gegevens, lees je in de Privacyverklaring CoronIT - GGD
GHOR Nederland.
Privacyverklaring Bron- en contact onderzoek (BCO)
Indien je positief bent getest, willen we samen met jou voorkomen dat andere mensen worden
besmet. Een belangrijk middel hierbij is het bron- en contactonderzoek (BCO). Het BCO wordt
uitgevoerd om in kaart te brengen met welke personen je in contact bent geweest. Hiervoor zijn
persoonsgegevens nodig. Hoe BCO precies werkt en welke gegevens er worden gebruikt, lees je in
het Privacystatement BCO - GGD GHOR Nederland.

Bewaartermijn
Wij bewaren jouw persoonsgegevens zolang als nodig is voor het bereiken van het doel waarvoor wij
de gegevens hebben verzameld. In andere wetten waaraan VGGM zich moet houden, kunnen wel
minimale bewaartermijnen staan. In die gevallen moeten wij jouw gegevens zo lang bewaren als de
wet voorschrijft. Gegevens worden daarna vernietigd binnen een jaar nadat de bewaartermijn is
verstreken. Je kunt ons altijd vragen de door jou verstrekte gegevens te verwijderen.
Beveiliging
VGGM heeft jouw privacy hoog in het vaandel staan. Om die reden nemen wij verschillende
technische en organisatorische maatregelen om verlies, diefstal of anderszins onrechtmatig gebruik
van persoonsgegevens te voorkomen. Zo werken wij daar waar nodig met versleutelde communicatie
en beveiligde verbindingen. Daarnaast nemen wij de nodige maatregelen rond fysieke en logische
toegangsbeveiliging. Wij investeren voortdurend in onze systemen, procedures en mensen én trainen
onze mensen om veilig om te gaan met jouw gegevens.
Gebruik door derden
VGGM verkoopt jouw persoonsgegevens in geen enkel geval aan derden. Ook verstrekt VGGM jouw
persoonsgegevens enkel aan derden wanneer wij daartoe contractueel of wettelijk verplicht zijn óf
wanneer dat nodig is om onze dienstverlening uit te voeren of onder de aandacht te brengen. Met de
volgende partijen worden gegevens uitgewisseld:
GGD GHOR Nederland – De landelijke koepel van de Directeuren Publieke Gezondheid die leiding
geven aan de GGD’en. GGD GHOR Nederland heeft van het Ministerie van VWS de opdracht
gekregen om een applicatie te laten bouwen en landelijk binnen alle GGD’en te implementeren om
ervoor te zorgen dat meer mensen kunnen worden getest. Ook levert GGD GHOR Nederland
rapportages aan bij het RIVM, zodat de GGD’en in Nederland die niet apart hoeven aan te leveren.
RIVM – Het RIVM krijgt een gepseudonimiseerde lijst met data aangeleverd door GGD GHOR
Nederland. Het RIVM gebruikt deze gegevens om rapportages op te kunnen stellen voor het Corona
Dashboard. Gepseudonimiseerd betekent dat er via codering voor gezorgd is dat de gegevens niet
meer naar de persoon herleidbaar zijn.
Laboratoria – Bij de coronatest worden cellen uit je neus en keel gehaald met een wattenstaafje. Dat
wattenstaafje wordt in een testbuisje gestopt en voorzien van een streepjescode. Het testbuisje wordt
naar het laboratorium gestuurd. Het laboratorium onderzoekt dit monster en koppelt de uitslag terug
op de streepjescode. Het laboratorium weet dus enkel of het monster positief of negatief test. Jouw
persoonsgegevens zijn bij het laboratorium niet bekend.
Ministerie van VWS – De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) is verantwoordelijk
voor het leiding geven aan de bestrijding van COVID-19. Het ministerie van VWS heeft GGD GHOR
Nederland opdracht gegeven voor het ontwikkelen van een efficiënt testproces. Met het ministerie van
VWS worden geen gegevens uitgewisseld.
Wetenschappelijk onderzoek en statistische doeleinden
In sommige gevallen kunnen uw gegevens worden gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek of
statistische doeleinden. Dit gebeurt geanonimiseerd, zonder dat persoonlijke gegevens bekend zijn.
Uw privacy blijft dus gewaarborgd. Mocht een onderzoeker uw persoonlijke gegevens toch nodig
hebben, dan vraagt uw behandelaar u vooraf om toestemming. Als u bezwaar heeft tegen het gebruik
van uw geanonimiseerde gegevens voor wetenschappelijk onderzoek of statistische doeleinden, dan
kunt u hiertegen bezwaar maken. Uw gegevens worden dan niet gebruikt.

Rechten van betrokkene
Rond de verwerking van jouw persoonsgegevens heb je een aantal rechten:
Inzage, rectificatie, vergetelheid, beperking
 Je kunt ons vragen om inzage te krijgen in de persoonsgegevens die wij van jou gebruiken
voor onze dienstverlening aan jou
 Je kunt ons vragen om onjuiste persoonsgegevens van jou te corrigeren
 Je kunt ons altijd vragen om jouw persoonsgegevens te wissen. Sommige gegevens moeten
wij op grond van de wet voor een bepaalde termijn bewaren
 Je kunt ons vragen tijdelijk het gebruik van jouw persoonsgegevens te beperken. Dat kan in
deze gevallen:
o Je denkt dat jouw persoonsgegevens niet juist zijn
o Wij maken ten onrechte gebruiken van jouw persoonsgegevens
o Wij willen de persoonsgegevens die we van jou gebruiken vernietigen, zoals na de
bewaartermijn, maar jij hebt ze nog nodig.
Recht op dataportabiliteit (overdraagbaarheid van gegevens)
Je kunt ons vragen jou een overzicht te geven van alle persoonsgegevens die we van jou hebben
opgeslagen voor onze dienstverlening aan jou, zodat je deze gegevens desgewenst kunt
hergebruiken of kunt doorgeven aan een andere organisatie. Dit zijn de gegevens die we met jouw
toestemming hebben verkregen of de gegevens die we opslaan voor de uitvoering van de
overeenkomst. Dit heet dataportabiliteit.
Recht van bezwaar
Je hebt het recht om, vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden, bezwaar te maken tegen het
gebruik van jouw persoonsgegevens die wij verwerken op grond van een taak van algemeen belang
of op grond van een gerechtvaardigd belang.
Wil je gebruik maken van één van deze twee rechten? Mail dan een verzoek naar info@vggm.nl. Wil
je eerder door jou gegeven toestemming voor het gebruik van jouw gegevens intrekken? Stuur je
verzoek ook dan naar dit mailadres.
Functionaris Gegevensbescherming
VGGM heeft een Functionaris voor de Gegevensverwerking aangesteld. Deze functionaris fungeert
als vraagbaak en heeft als taak binnen de organisatie toezicht te houden op de verwerking van
persoonsgegevens en daarmee op de toepassing en naleving van de AVG. Wil je contact met hem?
Mail dan naar functionarisgegevensbescherming@vggm.nl of stuur je post naar:
Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden
T.a.v. Functionaris Gegevensbescherming
Postbus 5364
6802 EJ Arnhem
Vind je dat we niet zorgvuldig omgaan met jouw persoonsgegevens? Neem contact met ons op via de
bovenstaande contactgegevens. Daarna nog niet tevreden? Kom dan met onze klachtenfunctionaris
in contact. Ook heb je het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
Eindverantwoordelijkheid
Eindverantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens binnen VGGM is het bestuur van de
Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden.

Afsluitende opmerking
Wij blijven onze diensten ontwikkelen en optimaliseren. Daarom kan deze privacyverklaring door ons
worden gewijzigd. Het document dat je nu leest, is altijd de meest actuele versie. We adviseren je om
deze privacyverklaring geregeld te raadplegen. Dit document is bijgewerkt in december 2020.

