Bescherming van je persoonsgegevens
Wij zijn transparant over wat we doen met jouw gegevens en waarom.

Tijdens je behandeling bij GGz Breburg krijg je

een digitaal dossier
Wie heeft inzage in je gegevens?
•
•
•
•

Jijzelf
Bij jongeren vanaf 16 jaar: Ouders of de wettelijke vertegenwoordiger
(wanneer jongere ermee instemt)
Bij kinderen en jongeren van 12 t/m 16 jaar: Ouders of de wettelijke
vertegenwoordiger (wanneer jongere en behandelaar ermee instemt)
Medewerkers van GGz Breburg die betrokken zijn bij je behandeling
Zij hebben geheimhoudingsplicht

Welke gegevens worden gebruikt?
•
•
•
•

Je naam, adres en woonplaats
Je BSN-nummer
Je telefoon- en emailgegevens om contact op te kunnen nemen
Gegevens over de behandeling zodat we goede zorg kunnen leveren

Met wie of waarvoor delen we mogelijk je gegevens?
•
•
•
•

Huisarts en apotheek
Medisch specialisten of andere hulpinstanties die bij de behandeling zijn betrokken
Voor wetenschappelijk onderzoek
Met de zorgverzekeraar en mogelijk met andere zorgaanbieders

Je kunt je toestemming op ieder moment weer intrekken of alsnog verstrekken
Hiervoor hebben we
meestal je toestemming
nodig

Toestemming
Om gegevens met derden te delen vragen we altijd toestemming. Meestal vraagt
je regiebehandelaar je dit. Je kunt je toestemming ieder moment weer intrekken of
alsnog verstrekken.
In uitzonderlijke situaties mag je behandelaar je gegevens delen met derden
zonder toestemming; bijvoorbeeld bij een onvrijwillige opname, een noodsituatie,
of een tuchtzaak.

Niet tevreden?
Niet eens met de manier waarop wij omgaan met je gegevens? Bespreek het eerst
met de betreffende medewerker, de regiebehandelaar of de patiëntenvertrouwenspersoon. Kom je er samen niet uit?
Mail je klacht naar Klachtenopvang@ggzbreburg.nl of vul het klachtenformulier op
onze website in. Een schriftelijke klacht kan ook.

Nog vragen over hoe wij omgaan met persoonsgegevens: stel ze aan je regiebehandelaar, bekijk de
uitgebreide folder of de privacy-statement op de
website.

