Privacyverklaring: Coronasneltest Nederland
Uw persoonsgegevens en uw privacy bij de coronasneltest.
Algemeen
De AVG is de wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft
een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie de
gegevens zijn bepaalde rechten. Naast deze algemene wet gelden specifieke regels voor de privacy
in de gezondheidszorg. Deze regels staan onder andere vermeld in de Wet geneeskundige
behandelingsovereenkomst (WGBO). Dit privacyreglement is bedoeld om u te informeren over uw
rechten en onze plichten die gelden op grond van de AVG en de WGBO.

1. Grondslagen voor verwerking
CoronaSneltest Nederland verwerkt persoonsgegevens op basis van de AVG, UAVG, Wabvpz en de
WPG.
De volgende grondslagen zijn van toepassing:
▪

Artikel 6 lid 1 sub a Algemene Verordening Gegevensbescherming: de betrokkene heeft
toestemming gegeven voor de verwerking van zijn persoonsgegevens voor een of meer
specifieke doeleinden, namelijk voor het doorgeven van zijn of haar telefoonnummer en emailadres, aan de GGD in het geval van een positieve testuitslag.

▪

Artikel 6, lid 1 sub b Algemene Verordening Gegevensbescherming: de verwerking is
noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is, of
om op verzoek van de betrokkene vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te
nemen. Deze grondslag is van toepassing op persoonsgegevens die worden verwerkt van de
burger in het kader van de uitvoering van de geneeskundige behandelingsovereenkomst,
waaronder het afnemen van de test en het communiceren van de testuitslag.

▪

Artikel 6 lid 1 sub c Algemene Verordening Gegevensbescherming: de verwerking is
noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op de
verwerkingsverantwoordelijke rust. Deze grondslag is van toepassing op de
persoonsgegevens die worden verzameld voor en, indien sprake is van een positieve
testuitslag, gedeeld met de GGD. De WPG verplicht Coronasneltest Nederland om melding
te maken van een positieve testuitslag bij de GGD waarbij de melding vergezeld gaat van
(bijzondere) persoonsgegevens van de burger.

Uitzondering op verwerkingsverbod van bijzondere persoonsgegevens
Artikel 9 lid 2 sub h AVG jo. Artikel 30 lid 3 sub a UAVG: de verwerking is noodzakelijk voor het
verstrekken van gezondheidszorg en goede verzorging door Coronasneltest Nederland. Deze
uitzondering is van toepassing op persoonsgegevens die worden verwerkt van de burger in het kader
van de uitvoering van de geneeskundige behandelingsovereenkomst, waaronder het afnemen van
de test en het communiceren van de testuitslag.
Artikel 9 lid 2 sub i AVG jo. Artikel 22 en 24 lid 1 WPG: de verwerking is noodzakelijk om redenen van
algemeen belang op het gebied van de volksgezondheid. Deze uitzondering is van toepassing op de
persoonsgegevens die worden verzameld voor en, indien sprake is van een positieve testuitslag,

gedeeld met de GGD. De WPG verplicht Coronasneltest Nederland om melding te maken van een
positieve testuitslag bij de GGD waarbij de melding vergezeld gaat van (bijzondere)
persoonsgegevens van de burger.
Verwerking van wettelijk identificatienummer
De verwerking van het wettelijke identificatienummer is toegestaan op basis van de volgende
wettelijke bepalingen:
Wabvpz
Op grond van artikel 5 lid 1 Wabvpz moet een zorgaanbieder in de zin van de Wkkgz de identiteit en
het Burgerservicenummer van een cliënt vaststellen wanneer de cliënt zich voor de eerste maal tot
de zorgaanbieder wendt ter verkrijging van zorg.
Op grond van artikel 6 lid 2 Wabvpz neemt een zorgaanbieder de aard en het nummer van een
document als bedoeld in artikel 1 van de Wet op de identificatieplicht op in zijn administratie.
Op grond van artikel 8 lid 1 Wabvpz neemt een zorgaanbieder het Burgerservicenummer van de
cliënt op in zijn administratie bij het vastleggen van persoonsgegevens met betrekking tot de
verlening van zorg.
WPG
In artikel 24, lid 1 sub a WPG, ‘melding van infectieziekten aan de gemeentelijke gezondheidsdienst',
staat: De melding, bedoeld in de artikelen 21, eerste lid, en 22, bevat de volgende gegevens: de
naam, het adres, het geslacht, de geboortedatum, het Burgerservicenummer en de verblijfplaats van
de betrokken persoon.

2. Gegevens die wij verzamelen en verwerken
Bij de coronasneltest kunnen diverse persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit zijn zowel
algemene, als bijzondere persoonsgegevens. Dit is noodzakelijk om u medisch goed te kunnen
behandelen en nodig voor het financieel afhandelen van de behandeling. Daarnaast kan verwerking
noodzakelijk zijn voor, bijvoorbeeld, de bestrijding van ernstig gevaar voor uw gezondheid of ter
voldoening aan een wettelijke verplichting (bijvoorbeeld het verplicht melden van een besmettelijke
ziekte op grond van de Wet Publieke Gezondheid).
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Voornaam;
Achternaam;
Geboortedatum;
Postcode en huisnummer;
Mobiel telefoonnummer;
E-mailadres;
Burgerservicenummer;
Documentnummer ID;
Boekingsnummer;
Barcode;
Testkit/Tube ID;
Medische klachten van de patiënt;
Uitslagen Covid-19 tests.

3. Bijzondere persoonsgegevens
Sommige persoonsgegevens zijn extra gevoelig, omdat de verwerking ervan veel impact kan hebben
op iemands leven. Gegevens die iets zeggen over iemands gezondheid zijn bijzondere
persoonsgegevens. Bij Coronasneltest Nederland, worden medische en genetische gegevens
verwerkt. Deze gegevens zijn extra beschermd door de wet. Persoonsgegevens van kinderen zijn
altijd gevoelig en krijgen daarom extra bescherming.

4. Doeleinden van de verwerking
Coronasneltest Nederland is volgens de AVG de verantwoordelijke voor de verwerking van
persoonsgegevens die in de praktijk plaatsvindt. Aan de plichten die daaruit voortkomen, voldoet de
praktijk als volgt:
Uw gegevens worden voor specifieke doeleinden verzameld:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

De afspraak die door de burger is gemaakt te kunnen administreren;
De burger te identificeren en registeren;
De test uit te voeren;
De testuitslag aan de persoonsgegevens van de burger te koppelen;
De beschikbaarheid van de testuitslag aan de burger te communiceren;
Het test resultaat met de burger te delen ten behoeve van het Testbewijs;
Informeren GGD in geval van een positieve test;
Het voldoen aan de wettelijke verplichtingen van de verwerkingsverantwoordelijk uit hoofde
van overige wetgeving.

5. De rechten van de betrokkene
U heeft de volgende rechten:
▪
▪
▪
▪

▪
▪

Het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden;
Het recht op inzage en afschrift van die gegevens (voor zover de privacy van een ander
daardoor niet wordt geschaad);
Het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn;
Het recht om (gedeeltelijke) vernietiging van uw medische gegevens te vragen. Hieraan kan
alleen tegemoet worden gekomen als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van
aanmerkelijk belang is en de gegevens op grond van een wettelijke regeling niet bewaard
moeten blijven;
Het recht op het toevoegen van een eigen verklaring (van medische aard) aan uw dossier;
Het recht om u in bepaalde gevallen tegen de verwerking van uw gegevens te verzetten.

Als u gebruik wilt maken van uw rechten, dan kunt u een e-mail sturen aan info@csntensten.nl

6. Bewaartermijnen
Voor medische gegevens geldt een bewaartermijn van in principe 20 jaar* (vanaf de laatste
behandeling), tenzij langer bewaren noodzakelijk is. Bijvoorbeeld voor de gezondheid van de patiënt
of de kinderen van de patiënt. Dit is ter beoordeling van de behandelaar. De persoonsgegevens die
door CoronaSneltest Nederland worden verwerkt, die nodig zijn voor het testproces, worden niet
langer bewaard dan wettelijk noodzakelijk.

7. Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden
Coronasneltest Nederland wisselt uw relevant medisch gegevens niet met derden, behoudens de
wettelijk verplichte melding van een positief testresultaat aan de GGD en het laboratorium dat
wordt ingeschakeld voor de uitvoering van de PCR-test.

8. Beveiliging van je persoonlijke informatie
Coronasneltest Nederland besteedt vanwege de aard van de dienstverlening en het vertrouwen dat
men in haar dienstverlening moet kunnen stellen veel zorg aan technische en organisatorische
vormen van beveiliging van uw gegevens.
Uw persoonsgegevens worden goed beveiligd tegen onbevoegde toegang. Wilt u meer weten welke
technische en organisatorische maatregelen er genomen zijn? Dan kunt u een mail sturen naar:
info@coronasneltestnederland.nl.

9. Geautomatiseerde besluitvorming
Wij nemen niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke)
gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door
computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van
ons) tussen zit.

10.Vragen of klacht?
Heeft u een vraag of een klacht? Bijvoorbeeld over met wie wij gegevens delen of onze omgang met
uw medische gegevens? Dan kunt u een e-mail sturen aan info@csntesten.nl
Als Coronasneltest Nederland willen we je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een
klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de
volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteitpersoonsgegevens/tip-ons

11.Wijzigingen
Deze privacyverklaring kan van tijd tot tijd door Coronasneltest Nederland gewijzigd worden. Op
deze webpagina vindt u steeds de laatste versie van ons privacy statement (laatst gewijzigd op 0706-2022). Voor verdere inlichtingen omtrent dit privacy statement, kunt u terecht via
info@csntesten.nl.

