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Waarom een privacy verklaring?  

De nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming vraagt organisaties gegevens van 

personen te beschermen en te borgen en hiervoor beleid te maken. 

De Stichting heeft een Functionaris Gegevensbescherming, te weten mevrouw C. Broekman. 

De Stichting is werkgever van de zgn. bureaumedewerkers, doktersassistentes en 

praktijkondersteuners. Om een goed werkgever te zijn leggen wij persoonsgegevens vast. Deze 

gegevens worden zolang als nodig is bewaard en zolang de wet ons verplicht om die gegevens 

te bewaren. Daarna worden de gegevens vernietigd. 

Hoe werken we?  

De Stichting, als werkgever van bureaumedewerkers, doktersassistentes en 

praktijkondersteuners heeft derhalve persoonsgegevens in haar bestand ten behoeve van P&O 

werkzaamheden in de breedste zin des woords. 

De Voorzitter van de Raad van Bestuur van de Stichting is verantwoordelijkheid voor de 

bescherming van deze persoonsgegevens.  

Welke gegevens van medewerkers in dienst van de Stichting worden bewaard? 

Naam, adres, pc/woonplaats, telefoonnummer, geboortedatum, bsn nummer, functie, 

salarisgegevens, verslagen van ontwikkelings- en beoordelingsgesprekken, documenten in het 

kader van ziekteverzuim, gevolgde opleidingen, lidmaatschappen van vakvereniging. 

Bij werving- en selectieprocedures worden de sollicitatiebrieven en cv’s van kandidaten bewaard, 

tot het einde van een procedure.   

Hoe worden gegevens bewaard?  

De gegevens worden bewaard in onze automatiseringssystemen op een aparte server. De door 

ons toegepaste systemen zijn op moderne wijze beveiligd en worden op professionele wijze 

beheerd door een extern ICT-bedrijf. 

De personeelsgegevens kunnen enkel worden ingezien en gebruikt door medewerker P&O, 

hoofd financiën, algemeen directeur en medisch directeur. 



Door gebruik van wachtwoorden, update van wachtwoorden en fysieke gegevens in afgesloten 

ruimten op te bergen, wordt zo optimaal mogelijk getracht te voorkomen dat anderen onbedoeld 

persoonsgegevens kunnen inzien. Wanneer het, ondanks onze maatregelen, mocht gebeuren 

dat derden ongeautoriseerd toegang krijgen tot deze gegevens, dan melden wij dat bij de 

autoriteit Persoonsgegevens. 

De personeelsgegevens worden ook op schrift bewaard op de P&O afdeling in een af te sluiten 

werkkamer.  

Kennisneming van personeelsgegevens  

Medewerkers hebben te allen tijde bij de afdeling P&O inzage in hun gegevens. 

Afspraken met externe partijen 

Vanuit P&O oogpunt is er uitwisseling van persoonsgegevens met externe partijen noodzakelijk. 

De externe partijen worden geregistreerd in het verwerkingsregister. 

Met hen worden verwerkersovereenkomsten afgesloten. 

Procedure bij datalekken 

De organisatie stelt een procedure op voor het melden van datalekken. 

 

Vragen? Neem contact op als er naar aanleiding van deze privacy regeling nog vragen zijn. 

Stichting Gezondheidscentrum Lombok 

JPCoenhof 200, 3531 HX  UTRECHT, tel.: 030 880 28 38 

 

Wijzigingen  

Deze Privacy Verklaring kan worden gewijzigd. Wijzigingen worden op deze pagina gepubliceerd. 

 

 


