Privacyverklaring

PRIVACYVERKLARING ZORGPROFESSIONAL

Deel 1 – Identiteit en contactgegevens van de verwerkingsverantwoordelijke
Uw persoonsgegevens zullen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving voor gegevensbescherming
(AVG) worden verwerkt door:
Medlon B.V.
Postbus 50 000
7500 KA Enschede

Deel 2 – Doeleinden van de verwerking en wettelijke grondslag
Uw persoonsgegevens zullen worden verwerkt voor de volgende doeleinden en op de wettelijke grondslag die
hieronder wordt vermeld:

Doeleinden

Wettelijke grondslag

Registratie van doorverwijzingen en monsters
Het aanvragen van afspraken/onderzoeken
De uitvoering van analyses en onderzoeken
De verwerking geschiedt door hulpverleners,
instellingen
of
voorzieningen
voor
gezondheidszorg
of
maatschappelijke
Verzending van rapporten en beelden naar de dienstverlening, voor zover de verwerking
doorverwijzer en/of officiële instanties
noodzakelijk is met het oog op een goede
behandeling of verzorging van de betrokkene
Beheer van de relaties met zorginstellingen,
dan wel het beheer van de betreffende instelling
ziekenhuizen, zorgprofessionals en patiënten
of beroepspraktijk
Het interpreteren en rapporteren van resultaten

Het ophalen en vervoeren van monsters
(logistiek)
Facturatie van geleverde diensten en uitvoering
van financieel beheer
Beheer van een interne webwinkel

Het gerechtvaardigde belang van Medlon om
zijn merk te ontwikkelen

Beheer van contacten met (potentiële) klanten

Het gerechtvaardigde belang van Medlon om
relaties met (potentiële) klanten te ontwikkelen

Beheer van enquêtes onder aanvragers
Communicatie met (potentiële) klanten
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Kwaliteitsbeheer

Het vervullen van een wettelijke verplichting
wanneer die van toepassing is, zoals het
bijhouden van een register van externe
kwaliteitscertificaten
Het gerechtvaardigde belang van Medlon om
operationele
standaarden
en
de
klanttevredenheid te handhaven en te
verbeteren

De ontwikkeling van producten en processen

Het gerechtvaardigde belang van Medlon om de
bedrijfsvoering en de klanttevredenheid te
verbeteren

Deel 3 – Profilering
Niet van toepassing – geen profilering

Deel 4 – Indirecte verzameling van gegevens
Niet van toepassing – geen indirecte verzameling van gegevens

Deel 5 – Categorieën van ontvangers van persoonsgegevens
Uw persoonsgegevens zullen worden gedeeld met de volgende ontvangers:
-

Binnen Medlon: met geautoriseerde medewerkers die verantwoordelijk zijn voor uitvoering en verwerking
van laboratoriumonderzoek, controlling en financiële zaken en ondersteunende afdelingen zoals bv. IT.

-

Met dienstverleners die namens ons optreden en ons bijstaan bij het beheer van onze activiteiten.

Deel 6 – Bewaartermijn
De persoonlijke gegevens die van u worden verzameld, worden bewaard zolang als nodig is voor de doeleinden.
Wanneer persoonlijke gegevens niet langer nodig zijn, worden deze verwijderd.
Persoonlijke gegevens kunnen worden bewaard als dit volgens de wettelijke vereisten noodzakelijk is.

Deel 7 – Doorgifte van persoonsgegevens
Niet van toepassing – geen doorgifte van persoonsgegevens naar andere landen

Deel 8 – Wat zijn uw rechten als betrokkene?
U hebt de volgende rechten in verband met uw persoonsgegevens:
-

Het recht op inzage dat u kunt uitoefenen door een kopie van uw persoonsgegevens aan te vragen;

Privacyverklaring

-

Het recht op rectificatie van uw persoonsgegevens als die onjuist of onvolledig zijn, en het recht om de
verwerking van uw persoonsgegevens te beperken;

-

Recht op gegevenswissing, wanneer de verwerking van uw persoonsgegevens berust op uw toestemming,
of onze gerechtvaardigde belangen;

-

Het recht op overdraagbaarheid van gegevens, wanneer de verwerking van uw persoonsgegevens berust
op uw toestemming;

-

Het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, wanneer de verwerking
berust op onze gerechtvaardigde belangen;

Deel 9 – Hoe kunt u deze rechten uitoefenen?
U kunt deze rechten uitoefenen door een e-mail te sturen naar het volgende adres: avg@medlon.nl of dit formulier.

Deel 10 – Het recht om een klacht in te dienen bij een bevoegde toezichthoudende autoriteit
U hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij een bevoegde toezichthoudende autoriteit in de lidstaat van de
Europese Unie waarin u gewoonlijk verblijft of waar de beweerde inbreuk is begaan. In Nederland is dit de
Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

Deel 11 – Contactgegevens van de functionaris voor gegevensbescherming

avg@medlon.nl

