Privacyverklaring Spaarne Gasthuis Academie
(voor studenten, leerlingen en medewerkers)

Privacyreglement
Hoe wij in het Spaarne Gasthuis in het algemeen met je persoonsgegevens omgaan kun je lezen in ons
privacyreglement.
Je gegevens bij de Spaarne Gasthuis Academie (SGA)
De SGA verwerkt persoonsgegevens ten behoeve van onderwijs:
- van studenten/leerlingen met een leer(arbeids)overeenkomst of een stageovereenkomst, van
coassistenten en van artsen in opleiding tot specialist (AIOS)
- van alle medewerkers van het SG in het kader van de elektronische leeromgeving LIZ
Bij de SGA worden naast je naam, adres en woonplaats ook gegevens zoals functie en de opleiding die je
volgt, studieverloop en resultaten en beoordelingen in het kader van praktijkleerperiode vastgelegd.
De grondslagen voor het vastleggen van je gegevens zijn de leer-, stage- of arbeidsovereenkomst die je
met het ziekenhuis hebt afgesloten en het doel is om alle zaken die onder bovengenoemde verwerkingen
vallen in één bestand te verzamelen.
Verstrekking aan anderen
Jouw persoonsgegevens kunnen digitaal gedeeld worden met:
- Verantwoordelijke opleidingsfunctionarissen
- Opleidingsinstituten
- Instanties die toezicht houden op de kwaliteit van (zorg)opleidingen
- De overheid in geval van subsidieaanvraag
- Toeleveranciers van de digitale leeromgeving
De SG Academie verwerkt bovendien persoonsgegevens die door universiteiten worden gedeeld.
Bewaartermijn van jouw gegevens
Je persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig is. Ga je uit dienst, dan wordt je LIZ dossier
op jouw verzoek verwijderd, of anders na 5 jaar. Heb je in het SG een opleiding gevolgd en afgerond, dan
bewaren we die gegevens altijd 5 jaar in verband met eventuele subsidieverstrekking, ook al ben je
inmiddels uit dienst.
Je rechten
Je dossier bij de SGA is eigendom van het ziekenhuis maar je hebt wel een aantal rechten:




Recht op inzage: door je eigen rechtstreekse toegang tot LIZ heb je inzicht in welke
opleidingsgegevens wij van jou verwerken. Wil je meer weten over uitwisseling met andere
organisaties, dan kun je via de onderwijsadviseur van jouw afdeling vragen om inzage of een
kopie.
Recht op aanvulling en rectificatie: het kan voorkomen dat jouw gegevens niet (meer) kloppen. Je
hebt dan het recht deze gegevens te laten corrigeren, of aan te vullen. De medewerkers van de
SGA zijn verplicht jouw gegevens te wijzigen en betrokken partijen op de hoogte te stellen van de
wijzigingen.











Recht op verwijdering en het recht om vergeten te worden: als je (een deel) van je gegevens bij de
SGA wil laten vernietigen kun je hiervoor een verzoek indienen. Het kan zijn dat bepaalde
gegevens niet verwijderd kunnen worden in het kader van je opleiding of dienstverband. Het recht
om vergeten te worden houdt in dat iedere koppeling met jouw gegevens ook gewist moet worden
en partijen met wie de gegevens zijn gedeeld hiervan op de hoogte worden gesteld. De SG Academie
hoeft dit niet te doen, als dit onmogelijk of een onevenredige inspanning is.
Recht op beperking: dit is het recht om verwerking van persoonsgegevens tijdelijk stil te laten zetten en
kan ingeroepen worden in afwachting van een bezwaarprocedure, of in geval er getwijfeld wordt aan
de juistheid of rechtmatigheid van de gegevensverwerking. De gegevens mogen dan alleen nog maar
verwerkt worden met jouw toestemming of om een rechtszaak te onderbouwen.
Recht op verzet: je kunt bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens met het
oog op direct marketing of als je gegevens worden verwerkt voor wetenschappelijk of historisch
onderzoek, of voor statistische doeleinden. Je verzoek kan afgewezen worden als de verwerking
noodzakelijk is voor het uitvoeren van een taak van algemeen belang.
Recht op dataportabiliteit: recht om gegevens uit je dossier op een gestructureerde, gangbare en
machineleesbare vorm te verkrijgen en eventueel over te dragen aan een andere aanbieder van
onderwijs.
Recht niet onderworpen te worden aan geautomatiseerde individuele besluitvorming: dit houdt in dat je
beslissingen die uitsluitend door geautomatiseerde gegevensverwerking tot stand gekomen zijn mag
weigeren, met andere woorden je hebt er recht op dat beslissingen tot stand komen door menselijke
tussenkomst.

In al deze gevallen, behalve het recht op inzage waarvoor je de SGA direct kan benaderen, kun je je
rechten inroepen door een brief te schrijven aan de Raad van Bestuur van het ziekenhuis. Zij zull en voor
verdere verwerking van het verzoek zorgdragen.
Beveiliging van je gegevens
Het Spaarne Gasthuis hecht veel waarde aan de bescherming van je privacy en heeft passende
technische en organisatorische maatregelen, op basis van de stand van de techniek, genomen om je
persoonsgegevens te beveiligen tegen onrechtmatige verwerking zoals hacken, verlies of diefstal .
Vragen of klachten
Heb je vragen over de wijze waarop het ziekenhuis je persoonsgegevens verwerkt? In dat geval kun je
contact opnemen met de SGA (spaarnegasthuisacademie@spaarnegasthuis.nl),of met de Functionaris
Gegevensbescherming (FG@spaarnegasthuis.nl).
Ben je ontevreden met de manier waarop het ziekenhuis met je persoonsgegevens omgaat? Je kan dan
een klacht indienen bij de Raad van Bestuur. Blijf je ontevreden over het antwoord dan kan je een klacht
indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

