Privacyverklaring Medewerkers
Tandartsenpraktijk ……. streeft ernaar om jouw privacy zo goed mogelijk te waarborgen en
zal vertrouwelijk omgaan met de informatie die je bij ons aanlevert. Bij de verwerking van
persoonsgegevens nemen wij de geldende wet- en regelgeving op het gebied van privacy in
acht. In deze privacyverklaring informeren wij je over de wijze waarop wij met jouw
gegevens omgaan.
Categorieën persoonsgegevens
Afhankelijk van welke onderwerpen voor jou van toepassing zijn, kunnen wij de volgende
gegevens verzamelen:
•
NAW gegevens;
•
Geslacht;
•
E-mailadres;
•
Telefoonnummer;
•
Bankrekeningnummer;
•
BSN;
•
ARBO gegevens;
•
Salarisgegevens;
•
Pensioengegevens;
•
Verlofregistratie;
•
Gegevens omtrent goed gedrag;
•
Indien noodzakelijk een Hepatitis B verklaring
Grondslag voor gegevensverwerking
Wij mogen alleen rechtmatig persoonsgegevens van je verwerken als wij dat doen op basis
van een juridische grondslag. Wij verwerken jouw persoonsgegevens omdat dit noodzakelijk
is voor het uitvoeren van de overeenkomst tussen jou en ons.
Doeleinden gegevensverwerking
De persoonsgegevens die door ons worden verzameld, worden gebruikt voor de volgende
doeleinden:
•
Het aanmaken en bijhouden van een personeelsdossier
•
Het bijhouden van jouw verzuimdossier;
•
Het bijhouden van de salaris en pensioenadministratie;
•
Het uitvoeren en verbeteren van een passend personeelsbeleid;
•
Het bijhouden van een functioneringsdossier;
•
Het bijhouden van een diplomaregister;
•
Het uitvoeren van overige, door jou gevraagde, diensten.
Verstrekking van jouw persoonsgegevens aan derden
Wij verstrekken jouw persoonsgegevens in beginsel alleen aan derde partijen indien je daar
zelf toestemming voor heeft gegeven. Gegevensverstrekking zonder jouw toestemming
vindt plaats indien dat noodzakelijk is om de overeenkomst tussen jou en ons uit te kunnen
voeren (denk aan de salarisadministratie) of een wettelijke verplichting ons dat voorschrijft.
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Bewaartermijnen
Wij zullen jouw gegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is voor de in deze
privacyverklaring beschreven doeleinden, tenzij dat nodig is op grond van een wettelijke
verplichting.
Wij bewaren gegevens van medewerkers voor zover vereist op basis van fiscale boekhouden administratieplicht gedurende een periode van 7 jaar. Voor zover de betreffende
gegevens niet vallen onder de fiscale boekhoud- en administratieplicht, hanteren wij de
volgende bewaartermijnen:
• Loonadministratie (gedurende 5 jaar)
• Loonbelastingverklaring (gedurende 5 jaar na uitdiensttreding)
• Kopie identiteitsbewijs werknemer (gedurende 5 jaar na uitdiensttreding)
Beveiligingsmaatregelen
Om jouw gegevens zo goed mogelijk te beschermen hebben wij passende
beveiligingsmaatregelen getroffen. Zo is er een privacybeleid opgesteld en geïmplementeerd
en werken wij alleen met informatiesystemen die voldoen aan de laatste veiligheidsnormen.
Jouw personeelsdossier is niet toegankelijk voor onbevoegden en dan ook opgeslagen op
een afgesloten schijf op de server en in een afsluitbare kast op kantoor.
Jouw rechten
Wanneer je persoonsgegevens aan ons heeft verstrekt, heb je verschillende rechten die je
kan uitoefenen. Zo heb je recht op inzage, rectificatie en het wissen van jouw gegevens. Ook
kan je ons verzoeken om jouw gegevens aan jou of een andere partij over te dragen of om
de gegevensverwerking te beperken. Het staat je daarnaast vrij om bezwaar te maken tegen
een verwerking van jouw gegevens. Je kan bovendien jouw toestemming voor de
gegevensverwerking altijd in te trekken. Je kan jouw verzoek bij ons kenbaar maken door ….
een e-mail te sturen via ......@........nl Wij streven ernaar om binnen 14 werkdagen op jouw
verzoek te reageren.
Privacy van de patiënt
Naast het feit dat wij met de uiterste zorg om gaan met jouw persoonsgegevens, gaan wij
dat natuurlijk ook met de gegevens van de patiënt. Uit hoofde van jouw functie heb jij
toegang tot de gegevens van de patiënt. Wij gaan er dan ook vanuit dat jij alles doet wat in
jouw macht ligt om de privacy van de patiënten te beschermen conform het privacybeleid
van de praktijk. Daarnaast bekijk je alleen dossiers van patiënten waar jij op dat moment
bemoeienis mee hebt.
Klacht indienen bij de Autoriteit persoonsgegevens
Mocht je onverhoopt niet tevreden zijn over de wijze waarop wij met jouw gegevens
omgaan, dan kan je een klacht hierover indienen bij de Autoriteit persoonsgegevens. De
contactgegevens van de Autoriteit persoonsgegevens vind je hier:
Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wij behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring aan te passen. Wij zullen je hier
dan uiteraard over informeren.
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