Privacy Statement
Jadim beschikt over de persoonsgegevens van patiënten aan wie wij (verpleegkundige) diensten
verlenen. Sommige gegevens zijn vertrouwelijk of liggen gevoelig. Maar allemaal zijn het
persoonsgegevens.
Jadim houdt zich aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens en heeft in dat verband regels
vastgelegd die wij in acht nemen bij de verwerking van uw persoonsgegevens. In dit document
leggen wij de belangrijkste regels uit waaraan Jadim zich moet houden en waarop u als patiënt mag
rekenen.
De persoonsgegevens die Jadim verwerkt
Jadim beschikt over persoonsgegevens van mensen aan wie wij diensten verlenen. Van patiënten
over de gegevens die nodig zijn voor het uitvoeren van verpleegkundige dienst(en). Sommige
persoonsgegevens zijn vertrouwelijk of gevoelig. Dat geldt bijvoorbeeld voor religie, ras en
gezondheidsgegevens. Daarvoor gelden strengere wettelijke eisen en hiermee houden wij in de
regels rekening.
Van patiënten verzamelen we bijvoorbeeld:
• Naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en geboortedatum voor identificatie;
• Bepaalde gegevens over uw gezondheid voor zover deze relevant zijn voor onze paramedische
diensten;
• Gegevens van uw behandelend arts voor collegiaal overleg en het geven van het juiste advies.
Bewaren van persoonsgegevens
Uitgangspunt is dat Jadim persoonsgegevens bewaart zolang deze relevant zijn. Zijn ze niet meer
relevant, dan vernietigen we ze. Op sommige gegevens rust een wettelijk vastgestelde
bewaartermijn. In de wet is vastgelegd dat bepaalde persoonsgegevens vijftien jaar moeten worden
bewaard en in sommige gevallen zelfs langer.
Beveiliging persoonsgegevens
Jadim heeft technische en organisatorische maatregelen genomen om te voorkomen dat
onbevoegden uw persoonlijke gegevens kunnen inzien. De systemen en de dataopslag zijn beveiligd.
Gegevens op papier bewaren we in afgesloten ruimtes; elektronische gegevens zijn beveiligd met
wachtwoorden.
Inzage in uw persoonsgegevens
Een medewerker van Jadim heeft alleen inzage in de gegevens die hij voor de uitoefening van zijn
functie nodig heeft. Niet alle. medewerkers van Jadim kunnen dus alle persoonsgegevens inzien.
Er zijn instanties die het functioneren van Jadim controleren en toetsen, bijvoorbeeld de Inspectie
voor de Gezondheidszorg. Ook medewerkers van deze instanties kunnen inzicht hebben in de
gegevens.
Iedereen die uw gegevens mag inzien uit hoofde van zijn functie, heeft een geheimhoudingsplicht.
Dat geldt dus voor medewerkers van Jadim, maar ook voor medewerkers van controlerende
instanties. Informatie die zij tijdens de uitvoering van hun taken kunnen inzien, moeten zij
vertrouwelijk behandelen.
Informatie verstrekking ook aan derden
Wij verstrekken alleen informatie aan derden wanneer dat verenigbaar is met de doeleinden
waarvoor uw gegevens zijn verzameld. Als het van belang is dat de informatie wel verstrekt wordt
gelden de volgende regels:

• Zijn de gegevens tot u herleidbaar, dan vraagt Jadim u vooraf uw uitdrukkelijke schriftelijke
toestemming. We melden dan om welke gegevens het gaat, met welk doel en aan wie de gegevens
verstrekt zullen worden.
• Zijn de gegevens niet meer tot u herleidbaar, dan hoeft Jadim geen toestemming te vragen; het zijn
dan geen persoonsgegevens meer. Dergelijke ‘geanonimiseerde gegevens’ worden bijvoorbeeld
gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek of voor statistische doeleinden.
Inzage in eigen persoonsgegevens
Als u wilt weten over welke persoonsgegevens Jadim beschikt, dan kunt u een verzoek indienen om
de gegevens in te zien. Uiteraard krijg u alleen inzage in de eigen gegevens en niet in gegevens van
anderen.
Als u dat wilt, kunt u een afschrift van de over u opgeslagen gegevens krijgen. Het inzien van
medische gegevens kan leiden tot onjuiste interpretatie of tot grote ongerustheid. Zijn we van
mening dat deze risico’s aanwezig zijn, dan kan Jadim voorstellen dat u de gegevens inziet in
aanwezigheid van een arts.
Wilt u uw eigen gegevens inzien, dan gelden er twee regels:
• U maakt vooraf een afspraak met Jadim (als u schriftelijk of mondeling om inzage vraagt).
• U moet zich legitimeren met een geldig identiteitsbewijs.
Persoonsgegevens laten corrigeren of vernietigen
Bent u van mening dat uw gegevens onjuist zijn of ten onrechte worden verwerkt, dan kunt u een
verzoek indienen om de gegevens aan te passen. U kunt ons ook vragen de persoonsgegevens te
laten vernietigen. Dit moet u schriftelijk doen en met opgaaf van reden.
Jadim mag uw verzoek om vernietiging alleen weigeren om één of meer van de volgende redenen:
• Als aannemelijk is dat bewaring van groot belang is voor een ander;
• Als vernietiging in strijd is met een wettelijk voorschrift;
• Als een geschil aanhangig is gemaakt of dreigt te worden gemaakt waarvoor de gegevens van
belang zijn.
Gaan we in op uw verzoek, dan vernietigt Jadim de gegevens of bewerkt ze zodanig dat ze niet meer
tot u zijn te herleiden. Jadim informeert u hierover schriftelijk.
Indienen van eventuele klacht
In het geval u vindt dat Jadim de regels niet naleeft of u wilt om een andere reden een klacht
indienen dan kunt u dat ons melden via het volgende adres: Jadim Medihands / Antwoordnummer
2018 / 3970 VJ Houten.
In het geval de uitvoering van onze regels strijdig zou zijn met een wettelijke voorschrift gaat in zo’n
geval de wet boven de regels van Jadim.
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