Privacyverklaring voor kinderen jonger dan 12 jaar
Wat wil het Rode Kruis Ziekenhuis van uw kind weten?
Als een kind, waar u de (tijdelijke) zorg over heeft, jonger is dan 12 jaar, dan hebben wij van zowel
u als van het kind verschillende gegevens nodig om het kind de juiste zorg te kunnen geven. Dit
zijn de volgende gegevens:
-

Uw voor- en achternaam;
De voor- en achternaam van uw kind;
De geboortedatum van uw kind;
Het BSN nummer van uw kind;
Het telefoonnummer waarop wij u kunnen bereiken;
Uw adres;
Uw e-mailadres;
Gegevens over de gezondheid van uw kind;
Uw verzekeringsnummer;
Het verzekeringsnummer dat geldt voor het kind;
Een foto van het kind, maar alleen als u dat wilt.

Wat zijn uw rechten?
Uw kind kan niet zelfstandig een beroep doen op de rechten, zoals die verwoord zijn in de wet
die de persoonsgegevens beschermt (de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)).
Alleen u kunt gebruik maken van deze rechten. Daarbij zal de behandelend arts echter wel altijd
een afweging maken in hoeverre uw verzoek schadelijk kan zijn voor het kind. In relatie tot de
verwerking van persoonsgegevens van uw kind heeft u het recht om:
-

Inzage te hebben in het dossier van uw kind;
Bezwaar te maken tegen een verwerking;
Gegevens gecorrigeerd of verwijderd te krijgen;
Een verwerking te beperken;
Gegevens mee te nemen.

Wij zullen binnen een maand antwoord geven op uw verzoek. Als het niet mogelijk is om binnen
deze tijd een volledig antwoord te geven dan melden we u dat en hebben we nog twee maanden
uitstel.
Hoelang bewaren wij de gegevens van uw kind?
e
Voor medische gegevens geldt een bewaartermijn van 15 jaar tellende vanaf de 18 verjaardag
e
van uw kind. Dus minimaal tot zijn of haar 34 jaar bewaren we de gegevens. Uitzonderingen
hier op zijn:
-

Uw kind overlijdt eerder. Dan geldt de datum van overlijden als startdatum
van de 15 jaar.
Andere wet- en regelgeving, waardoor wij afwijken van de 15 jaar.

Wat doen wij met de gegevens van uw kind?
Alleen medewerkers van het RKZ die zorg leveren aan uw kind of betrokken zijn bij de
administratieve afhandeling, hebben toegang tot zijn of haar gegevens. Ook kan het noodzakelijk
zijn om bepaalde persoonsgegevens door te geven aan andere organisaties, zoals behandelaren
van een ander ziekenhuis, een apotheek, de overheid, school, jeugdwerk of de verzekering.
Heeft u verder nog vragen?
Omdat wij ons kunnen voorstellen dat u toch nog vragen hebt over de manier waarop wij met de
persoonsgegevens van uw kind omgaan, kunt u ons altijd een e-mail sturen via privacy@rkz.nl.
Ook kunt u uw vragen stellen aan de behandelend arts en/of verpleegkundige van uw kind.
Voor meer informatie over de algemene privacyverklaring van het RKZ, klik hier.
Als u van mening bent dat wij niet juist met de persoonsgegevens van uw kind omgaan, dan kunt
u een klacht indienen bij het RKZ via privacy@rkz.nl of bij de toezichthouder; de Autoriteit
Persoonsgegevens.

