Bij mijn diplomering in 1981 heb ik mijn eed als verpleegkundige
afgelegd waardoor uw privacy geborgd is.
De wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) eist dat ik
duidelijk kenbaar maak welke persoonsgegevens ik nodig heb en voor
welk doel ik die gebruik. De wet verplicht mij ook een zorgdossier bij te
houden voor goede zorgverlening aan u.
Uw zorgdossier wordt gebruikt voor communicatie tussen u en
KentieCare,
het zorgplan,
behandeling,
financiële verwerking en controle belastingaangifte,
calamiteiten- en incidenten onderzoek.
Zonder uw uitdrukkelijke toestemming geeft KentieCare geen inzage aan
anderen, tenzij dat wettelijk verplicht is. Bijvoorbeeld wanneer de
Inspectie voor de Gezondheidszorg die vraagt.
Of om een kwaliteitscontrole door een erkenke certificerende instelling
mogelijk te maken. Bijvoorbeeld KIWA keurmerk.
KentieCare verstrekt uitsluitend uw gegevens aan derden wanneer dit
noodzakelijk is voor de zorg aan u.
Uw persoonsgegevens waar KentieCare mee werkt:
●
●
●
●
●
●

Voor- en achternaam,
Burgelijke staat,
Gender,
Geboorte datum,
Adres gegevens,
Contact gegevens partner, evt mantelzorgers, wettelijke
vertegenwoordiger,

3

●
●
●
●
●
●
●

Telefoon nummer,
E-mail adres,
Burgerservice nummer,
Verzekering- en polis nummer,
Gegevens t.b.v. afhandelen van betaling,
Gegevens over uw gezondheid,
Sociale gegevens, woonsituatie, evt huisdieren, roken.

KentieCare bewaart uw gegevens niet langer dan strikt noodzakelijk.
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te
verwijderen.
Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de
gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de
verwerking van uw persoonsgegevens. Ook heeft u recht op
gegevensoverdraagbaarheid. Dit betekent dat u bij KentieCare een
verzoek per mail kunt indienen om de gegevens waarover zij beschikt in
een computerbestand naar u of een andere, door u genoemde
organisatie, te sturen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevens
overdragen van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw
toestemming of bezwaar op de verwerking van uw gegevens sturen naar
het e-mailadres van KentieCare:
p.kentiedewit@gmail.com
KentieCare wilt u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een
klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit
Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
https//autoriteitpersoongegevens.nl/contact-met-de-autoritetpersoonsgegevens/tip-ons
KentieCare gebruikt e-mail en Siilo voor beveiligde berichten service. Er
worden geen cookies of vergelijkbare technieken gebruikt.
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De computer is beveiligd met Avast: Internet Security, SecureLine VPN,
Antitrack Premium. MacAfee: Livesave.
KentieCare neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt
passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang,
ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
Wanneer u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of
er zijn aanwijzingen van misbruik, neemt u dan contact met mij op.
KentieCare verklaart hierbij zich te houden aan alle afspraken
opgenomen in bovenvermelde privacyverklaring en te handelen conform
de eisen gesteld in de Algemene Verordening Persoonsgegevens (AGV)
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