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PRIVACYVERKLARING  

Het privacyreglement van Revalidatiecentrum Buggenhout is bestemd voor zorggebruikers, 
beroepsbeoefenaars en andere betrokkenen. Dit reglement is opgesteld in uitvoering van de 
bepalingen van de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer 
ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en in uitvoering van de Wet betreffende 
de rechten van de patiënten van 22 augustus 2002. Dit privacyreglement werd in mei 2018 
herbekeken in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) of de 
General Data Protection Regulation (GDPR).  

Volgens de wet heeft de patiënt niet alleen rechten, maar draagt hij ook een 
verantwoordelijkheid om zo goed mogelijk met de beroepsbeoefenaar samen te werken. 

Revalidatiecentrum is verplicht om voor iedere zorggebruiker een dossier aan te leggen dat 
onder meer bestaat uit administratieve, medische, verpleegkundige en paramedische gegevens. 
Dit dossier vergemakkelijkt de communicatie tussen de verschillende zorgverleners die samen 
voor uw revalidatie instaan. Dit patiëntendossier is strikt vertrouwelijk. 

Medewerkers kunnen om professionele redenen toegang hebben tot uw patiëntendossier. Al 
deze zorgverleners zijn door het beroepsgeheim gebonden. De registratie van 
persoonsgegevens, en het aanleggen en bewaren van het dossier gebeuren conform de Wet van 
8 december 1992 inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. 

Als patiënt hebt u het recht om, hetzij op rechtstreekse wijze, hetzij met de hulp van een 
beroepsbeoefenaar in de gezondheidszorg, kennis te nemen van de gegevens die rond uw 
gezondheidstoestand worden verzameld. Deze aanvraag hiertoe verloopt schriftelijk  

Revalidatiecentrum Buggenhout is eindverantwoordelijke voor de verwerking van uw gegevens, 
waarbij we focussen op privacy en beveiliging in kader van de Europese regelgeving (General 
Data Protection Regulation (GDPR) van 25 mei 2018).  

Het Centrum voor Ambulante Revalidatie Buggenhout vzw hecht grote waarde aan het juist 
beschermen van de gegevens die zij verwerkt, in het bijzonder persoonsgegevens. Aan de hand 
van haar gegevensbeschermingsbeleid wil CAR Buggenhout op strategisch niveau vastleggen op 
welke wijze gegevens beschermd worden, welke verantwoordelijkheden hierrond zijn 
toegewezen en welke prioriteiten CAR Buggenhout heeft bepaald rond de bescherming van 
gegevens. 

In het bijzonder wil CAR Buggenhout de gegevens van cliënten en de persoonsgegevens die zij 
ter beschikking stellen, beschermen tegen: 

• verlies: gegevens zijn niet meer beschikbaar 
• lekken: gegevens komen in verkeerde handen terecht 
• fouten: gegevens zijn niet correct, bijvoorbeeld verouderd of onvolledig 
• niet toegankelijk: op het moment van de zorg zijn gegevens niet toegankelijk 
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• onterecht inkijken: ingekeken door personen die hiertoe niet gemachtigd zijn 
• het niet kunnen nagaan wie de gegevens inkeek, wijzigde of verwijderde 
• verwerkingen die niet in lijn liggen met regelgeving, richtlijnen en normen 

De directie wil in het gegevensbeschermingsbeleid een beroep doen op iedereen die betrokken 
is bij de elektronische en papieren verwerking om samen, vanuit een gemeenschappelijke visie 
én gezamenlijke wil om kwaliteitsvolle dienstverlening aan te bieden, de verwerking van 
persoonsgegevens correct te laten verlopen. 

Het gegevensbeschermingsbeleid gaat dieper in op de bescherming van de persoonlijke 
levenssfeer van en meer in het bijzonder, de informationele privacy. Het 
gegevensbeschermingsbeleid dient als norm voor het verwerken van alle persoonsgegevens 
door CAR Buggenhout. Het is een leidraad voor alle verwerkingsprocessen en biedt een 
referentienorm voor audit en controle. Het gegevensbeschermingsbeleid biedt elke 
belanghebbende, medewerker of betrokken externe een inzage in de manier waarop CAR 
Buggenhout omgaat met gevoelige persoonsgegevens. 

Het gegevensbeschermingsbeleid is tevens geschreven voor iedereen die een functie heeft 
binnen CAR Buggenhout waarbij persoonsgegevens verwerkt worden. Ze gebruiken (delen van) 
dit gegevensbeschermingsbeleid voor het ontwerpen van procedures en richtlijnen voor 
medewerkers en externen, zoals ICT-leveranciers. De relevante onderdelen van deze privacy 
policy worden verwerkt in overeenkomsten met cliënten, personeel en leveranciers. 

CAR Buggenhout, zowel in haar rol als verwerkingsverantwoordelijke als verwerker: 

1. is transparant over de persoonsgegevens die het verwerkt en het verwerkingsdoel, zowel 
naar de betrokkene, de cliënten als naar de toezichthouders. De gevoerde communicatie 
is eerlijk, eenvoudig toegankelijk en begrijpelijk. Het transparantieprincipe is ook van 
toepassing wanneer de persoonsgegevens worden uitgewisseld. 

2. verwerkt enkel de gegevens die relevant zijn voor het uitvoeren van haar taken. Elke taak 
waarbij persoonsgegevens worden verwerkt, is rechtmatig. Dit betekent onder meer dat 
de verwerking in overeenstemming is met de wettelijke en statutaire doelen van CAR 
Buggenhout.  Dit wordt telkens geëvalueerd bij een nieuw verwerkingsdoel, waar nodig 
aan de hand van een gegevensbeschermingseffectbeoordeling (DPIA). 

3. verwerkt enkel de persoonsgegevens die strikt noodzakelijk zijn voor de uitvoering van 
de activiteiten. Zo worden identificatoren die horen bij de persoonsgegevens tot een 
minimum herleid. 

4. kijkt toe op de integriteit van de persoonsgegevens gedurende de ganse 
verwerkingscyclus. 

5. bewaart gegevens niet langer dan noodzakelijk. De noodzakelijkheid is afgetoetst 
tegenover wettelijke verplichtingen en de rechten en vrijheden van de betrokkene. 

6. voorkomt inbreuken die voortvloeien uit het verwerken van persoonsgegevens. 
Informatieveiligheid, gegevensbescherming bij ontwerp en privacy-vriendelijke 
standaardinstellingen zijn hiervoor hulpmiddelen. Wanneer een inbreuk plaatsvindt, 
wordt hierover gerapporteerd in lijn met de regelgeving ter zake. 
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7. is in staat om alle geldende rechten van een betrokkene, zoals het recht op inzage, 
afschrift en eventueel ook schrapping uit te voeren. CAR Buggenhout waakt hierbij over 
de eventuele beperkingen die op deze rechten van toepassing zijn. 

8. waakt er actief over dat bij het verwerken van de persoonsgegevens voor een 
welbepaald doel, de rechten en vrijheden (bijvoorbeeld recht op verzekerbaarheid, recht 
op zorg) van de betrokkene gevrijwaard blijven. 

9. verwerkt gegevens in lijn met de rechten en vrijheden die gelden in de Europese 
Economische Ruimte en controleert de toepassing hiervan wanneer de gegevens worden 
uitgewisseld daarbuiten. CAR Buggenhout leeft bijgevolg alle wettelijke en normerende 
kaders na (i.e. zowel Vlaamse, Federale als Europese regels) bij het verwerken van 
persoonsgegevens en heeft daartoe haar verantwoordelijkheid over de 
persoonsgegevens en die van andere duidelijk in kaart gebracht.  

10. kan aantonen dat het alle beleidsdoelstellingen naleeft, conform de wettelijke 
bepalingen. Deze verantwoordingsplicht wordt bewaakt door intern toezicht en controle 
en is uitvoerbaar volgens de wettelijk geldende principes. 

 


