
Uw privacyrechten 

 

 

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) geeft u een aantal privacyrechten. 

Onderstaand worden deze rechten kort beschreven. Meer informatie over uw rechten kunt u krijgen 

via onze Functionaris Gegevensbescherming of vinden op de website van de Autoriteit 

Persoonsgegevens, de toezichthoudende autoriteit op het gebied van gegevensbescherming.  

 

Intrekken toestemming 

Indien het St. Pieters en Bloklands Gasthuis uw persoonsgegevens verwerkt op basis van uw 

toestemming, kunt u deze toestemming te allen tijde intrekken. Zodra u dit doet worden uw 

gegevens niet langer door ons verwerkt. Het intrekken van toestemming heeft uiteraard geen 

invloed op verwerkingen die plaats hebben gevonden voordat u uw toestemming introk. 

 

Recht op inzage 

Het recht op inzage betekent dat u ons mag vragen of wij persoonsgegevens van u hebben 

vastgelegd en zo ja, welke. U hoeft daarbij geen reden te geven voor een inzageverzoek. Persoonlijke 

aantekeningen en gegevens over andere personen dan uzelf vallen buiten het inzagerecht.  

 

Recht op rectificatie 

U heeft het recht om onjuiste persoonsgegevens te corrigeren. Wij vragen u wijzigingen in uw 

gegevens door te geven, bijvoorbeeld uw huisadres bij een verhuizing of wijziging van een 

telefoonnummer. U kunt ook om correctie vragen indien uw gegevens om een andere reden 

onvolledig of onjuist zijn; niet ter zake doen voor het doel waarvoor ze zijn verzameld; of anderszins 

in strijd met de wet worden gebruikt.  

Daarnaast heeft u het recht om uw dossier aan te vullen, bijvoorbeeld met een second opinion van 

een andere zorgaanbieder of uw eigen visie op de zorg/behandeling.  

 

Recht op vergetelheid 

U kunt het St. Pieters en Bloklands Gasthuis vragen om uw gegevens te wissen (het recht van 

vergetelheid). In de volgende gevallen kunt u daar recht op hebben: 

 Niet meer nodig 

Het St. Pieters en Bloklands Gasthuis heeft uw persoonsgegevens niet meer nodig voor het 

doel waarvoor ze werden verzameld of verwerkt. 

 Toestemming ingetrokken 

U heeft eerder toestemming gegeven aan de organisatie voor het gebruik van uw gegevens, 

maar trekt die toestemming nu in. 
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 Bezwaar 

U maakt bezwaar tegen het gebruik van uw gegevens. 

 Onrechtmatige verwerking 

Het St. Pieters en Bloklands Gasthuis houdt zich niet aan de privacyregels bij het gebruik van 

uw persoonsgegevens. Bijvoorbeeld omdat er geen wettelijke grondslag is voor de 

verwerking. 

 Wettelijk bepaalde bewaartermijn verlopen 

Het St. Pieters en Bloklands Gasthuis is wettelijk verplicht om uw gegevens na bepaalde tijd 

te wissen.  

Houdt er rekening mee dat uw recht op vergetelheid beperkingen kent. Zo kan het zijn dat het St. 

Pieters en Bloklands Gasthuis wettelijk verplicht is om uw gegevens te bewaren. Wanneer u bezwaar 

maakt tegen het gebruik van uw gegevens, kan, afhankelijk van het soort gebruik, de wetgeving ons 

verplichten tot het maken van een afweging van uw belang en het belang van het Gasthuis. 

 

Recht op overdracht van persoonsgegevens (dataportabiliteit) 

Het recht van overdracht van persoonsgegevens houdt in dat u de persoonsgegevens kunt krijgen 

die het Gasthuis van u heeft. U kunt dit doen wanneer u deze gegevens wilt overdragen aan een 

andere organisatie, bijvoorbeeld een andere zorgaanbieder. U kunt ook vragen dat wij deze 

gegevens rechtstreeks overdragen aan die andere organisatie. Het recht van overdracht van 

persoonsgegevens heeft wettelijk een aantal beperkingen. Het geldt alleen voor gegevens die uzelf 

aan ons heeft gegeven; die het St. Pieters en Bloklands Gasthuis gebruikt op grond van toestemming 

of op basis van de overeenkomst die we met u hebben; en alleen voor zover het om een digitale 

verwerking gaat –het geldt dus niet voor papieren bestanden. 

 

Recht op beperking van de verwerking 

De AVG geeft mensen in behaalde situaties het recht op beperking van het gebruik van hun 

gegevens. Dit houdt in dat het St. Pieters en Bloklands Gasthuis de gegevens niet meer voor het 

betreffende doel mag gebruiken, maar dat de gegevens niet hoeven te worden verwijderd. U kunt 

om beperking van de verwerking vragen in de volgende vier situaties: 

 Gegevens zijn mogelijk onjuist 

Heeft u aangegeven dat het St. Pieters en Bloklands Gasthuis onjuiste gegevens van u 

gebruikt en heeft u ons gevraagd uw gegevens te wijzigen? Dan mag het Gasthuis deze 

gegevens niet gebruiken zolang wij nog niet hebben gecontroleerd of uw gegevens wel 

kloppen.  

 De verwerking is onrechtmatig 

Wanneer het St. Pieters en Bloklands Gasthuis bepaalde gegevens niet mag verwerken, maar 

u toch niet wilt dat wij deze gegevens over u wissen (bijvoorbeeld omdat u ze later nog wilt 

opvragen), kunt u aangegeven dat het Gasthuis deze gegevens niet meer mag gebruiken. 

 Gegevens zijn niet meer nodig 



Wanneer het St. Pieters en Bloklands Gasthuis de persoonsgegevens niet meer nodig heeft 

voor het doel waarvoor ze zijn verzameld, maar u de persoonsgegevens nog wel nodig heeft 

voor een rechtsvordering (dat wil zeggen in een juridische procedure waarbij u betrokken 

bent), kunt u aangegeven dat het Gasthuis deze gegevens niet meer mag gebruiken. 

 U heeft bezwaar gemaakt 

Wanneer u bezwaar maakt tegen het verwerken van uw persoonsgegevens vanwege uw 

bijzondere persoonlijke omstandigheden (artikel 21, lid 1 AVG), moet het St. Pieters en 

Bloklands Gasthuis stoppen met het verwerken van uw gegevens. Dit geldt tenzij het 

Gasthuis dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking heeft die zwaarder 

wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden. Zo lang nog niet duidelijk is of de gronden 

van het St. Pieters en Bloklands Gasthuis zwaarder wegen, mogen wij uw gegevens niet 

verwerken. 

 

Recht van bezwaar 

In sommige situaties heeft u een specifiek recht om een organisatie te vragen uw persoonsgegevens 

niet meer te gebruiken. Dit heet het recht van bezwaar. Wanneer het St. Pieters en Bloklands 

Gasthuis uw persoonsgegevens gebruikt op grond van een taak van algemeen belang of op grond 

van een gerechtvaardigd belang in de zin van de AVG dan kunt u daar vanwege bijzondere 

persoonlijke omstandigheden bezwaar tegen maken. De verschillende belangen zullen dan moeten 

worden afgewogen om te bepalen of het gebruik van uw gegevens moet stoppen. 

Het recht van bezwaar geldt daarnaast wanneer uw persoonsgegevens gebruikt worden voor 

marketing: wanneer u bezwaar maakt, moet dit gebruik van uw persoonsgegevens stoppen.   

 

Klachten 

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen we u hierover 

op te nemen met de Functionaris Gegevensbescherming. Ook kunt u, bijvoorbeeld wanneer u vindt 

dat het St. Pieters en Bloklands Gasthuis uw klacht niet naar behoren afhandelt, een klacht indienen 

bij de  Autoriteit Persoonsgegevens. Zij zijn verplicht iedere klacht in behandeling te nemen. 

Tenslotte kunt u kunt er voor kiezen om naar de rechter te gaan. 

 

Een beroep doen op uw rechten 

Wanneer u door u gegeven toestemming wilt intrekken of een verzoek wilt doen tot inzage, 

correctie, verwijdering, overdracht van uw persoonsgegevens of bezwaar wilt maken tegen de 

verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen met het secretariaat. Om er zeker 

van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u dan een kopie van uw 

identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine 

readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en 

Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel 

mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. 
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Vragen?  

Indien u nog vragen heeft kunt u contact opnemen met het St. Pieters en Bloklands Gasthuis.  

T: 033-4345600 (tijdens kantooruren)  

E: secretariaat@pietersenbloklands.nl 


