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Doel 

Om goede farmaceutische zorg te verlenen gebruiken wij uw persoonlijke gegevens. Als apotheek is het 

noodzakelijk deze gegevens vast te leggen en in sommige gevallen te delen met derden. Dit doen wij alleen als 

dit voor de farmaceutische zorg noodzakelijk is. Hoe wij omgaan met uw persoonlijke gegevens wordt uitgelegd 

in dit privacy reglement.  

Reikwijdte 

Voor alle cliënten die gebruik maken van de dienstverlening van Clinical Cannabis Care.  

Verantwoordelijkheden 

Titel  Verantwoordelijk voor 

Functionaris 
Gegevensbewerking 

Controleert of de privacywetgeving wordt nagekomen, geeft advies, maakt 
inventarisaties van de gegevensverwerking en houdt deze bij.  

 

Definities en afkortingen 

AVG    Algemene verordening gegevensbescherming 

FG    Functionaris voor de gegevensbescherming 

NAW    Naam, adres en woonplaats gegevens 

WABVPZ   Wet aanvullende bepalingen verwerking persoonsgegevens in de zorg 

WGBO    Wet geneeskundige behandelovereenkomst 

Privacy Reglement 

Algemeen  

Om goede farmaceutische zorg te kunnen verlenen, leggen wij uw contactgegevens en farmaceutische 

gegevens vast. Wij doen dit in lijn met de bepalingen over de geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO), 

de wet aanvullende bepalingen verwerking persoonsgegevens in de zorg (Wabvpz) en de Algemene 

Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dat wil zeggen dat wij uw gegevens alleen gebruiken voor het 

verlenen van farmaceutische zorg en de bijbehorende administratie en dat wij uw gegevens goed beveiligen 

tegen inbreuk door derden. Wij bewaren uw gegevens zolang als nodig is voor het verlenen van onze zorg en 

zolang de wet ons verplicht om uw gegevens te bewaren. Na deze termijn zullen wij uw gegevens verwijderen. 

Welke gegevens 

Om de juiste farmaceutische zorg te leveren, gebruiken wij de volgende gegevens: 

 NAW-gegevens 

 Telefoonnummer 

 E-mailadres 

 Geslacht 

 BSN nummer 
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 Medische gegevens (zoals medicatiehistorie, contra-indicaties, allergieën, bijwerkingen en 

laboratoriumwaarden) 

Indien u toestemming geeft voor een automatisch incasso wordt ook uw IBAN nummer vastgelegd.  

Betrokken partijen 

Wij wisselen gegevens uit met andere zorgverleners, zoals huisartsen, apotheken, ziekenhuizen, 

fysiotherapeuten etc. Dit doen wij via adequaat beveiligde systemen en alleen als dit nodig is in verband met 

een actuele zorgvraag of na uw toestemming. Als gegevens met toestemming zijn verkregen, dan heeft u het 

recht om deze toestemming ook weer in te trekken. Onze medewerkers raadplegen uw gegevens alleen als dat 

noodzakelijk is voor het uitvoeren van hun taken en uw zorg. Als u uw medicatie(gegevens) op wenst te laten 

halen door een derde, zoals een familielid of mantelzorger dan hebben wij uw toestemming nodig. Deze 

toestemming en de NAW-gegevens die door u en de derde worden ingevuld op het toestemmingsformulier 

registreren wij. 

Wij hebben ICT-leveranciers ingeschakeld voor het onderhoud en beheer van onze informatievoorziening. Wij 

hebben deze leveranciers zorgvuldig geselecteerd en met hen duidelijke afspraken gemaakt over 

geheimhouding en beveiliging.  

Wij maken gebruik van een track&trace systeem per sms of e-mail zodat u weet wanneer uw medicatie 

klaarstaat of wordt bezorgd.  

Voor de levering van uw medicatie worden de daarvoor noodzakelijke gegevens gedeeld met de medische 

post. Uw medische gegevens worden uiteraard niet gedeeld. Ook hier zijn duidelijke afspraken gemaakt over 

geheimhouding en beveiliging.  

Ten behoeve van zorgonderzoek- en verbetering kunnen wij uw gegevens ook doorsturen naar derden. Dit 

doen wij alleen met uw uitdrukkelijke toestemming. 

Beveiliging 

Wij passen beveiligingsmaatregelen volgens de NEN7510 – een standaard voor informatiebeveiliging in de zorg 

– toe. Wanneer het – ondanks onze maatregelen - mocht gebeuren dat derden ongeautoriseerd toegang 

krijgen tot uw gegevens, dan melden wij dat bij de Autoriteit Persoonsgegevens, registreren wij dit in ons 

interne datalekkenregister en indien van toepassing aan de betrokkenen.  

Bewaartermijnen 

Er geldt een wettelijke bepaling dat medische informatie (bv recepten) 20 jaar bewaard dient te worden. 

Facturen dienen 7 jaar bewaard te worden. Loggingsgegevens gedurende minimaal 5 jaar. Na deze termijnen 

zullen uw gegevens worden verwijderd. 

Uw rechten 

U heeft recht op (elektronische) inzage in uw gegevens. Wanneer blijkt dat gegevens over u niet kloppen heeft 

u het recht om deze door ons te laten corrigeren of te laten verwijderen. Hierbij kan het voorkomen dat het 

niet mogelijk is om (volledig) te voldoen aan een verzoek (bijvoorbeeld als uw inzage leidt tot een inbreuk op 
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de privacy van anderen). U heeft ook het recht om informatie te krijgen wie uw gegevens heeft ingezien 

(logging). Mocht u uw gegevens willen inzien, kunt u hierover contact opnemen met de functionaris voor de 

gegevensbescherming.  

Contact en klachten 

Heeft u vragen, opmerkingen of wilt u gebruik maken van uw rechten? Neem contact op met de apotheek.  

Heeft u een klacht over de afhandeling hiervan? Of over de verwerking van uw informatie? Dan kunt zich 

wenden tot de Klachten- en geschillenregeling van de KNMP.   

Als u klachten of complimenten heeft over de wijze waarop wij uw gegevens behandelen, neemt u dan contact 

op met de Functionaris Gegevensbescherming. Mocht u er met onze Functionaris Gegevensbescherming niet 

uitkomen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. 

 

Meer informatie kunt u ook lezen in onze publieksfolder ‘Persoonsgegevens, medicijnen en uw privacy’. 

 

Contactgegevens van de functionaris gegevensbescherming  

L.M. van der Meijden – Erkelens 

apotheker@clinicalcannabiscare.com 

085-7731605 
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