Naam
Verantwoordelijke Esther de Vries

Plaats
Oosterbeek

E-mail
info@geboortehuys.nl

Categorie
betrokkenen

Categorie gegevens

Ontvangers (waaraan gegevens
worden verstrekt; geen
verwerkers)

Verwerken van medisch
Leveren van verloskundige zorg, leveren Behandelovereenkomst
dossier, verwerking ontvangen van kraamzorg.
gegevens

Cliënten

Medisch dossier

Geen

15 jaar

Verwerken online verzoeken

Inplannen van kraamzorg

Behandelovereenkomst

Cliënten

Medisch dossier

Geen

15 jaar

Mailen van cliënten

Informeren, voorlichtingsavonden,
afspraken, labaanvragen, labuitslagen,
zwangerschapsverklaring etc.

Behandelovereenkomst

Cliënten

email adres, a terme datum,
medisch dossier

Geen

15 jaar

Telefoonnummers cliënt in
telefoon medewerkers

Leveren van zorg, contact met cliënten,
afspraken maken over zorg-uitvoering

Behandelovereenkomst

Cliënten

telefoonnummer cliënte

Geen

?

Aanvraag verzekeringsrecht
cliënt

Controleren waar cliënt verzekerd is en
op welke manier.

Wettelijke verplichting
(Zorgverzekeringswet)

Cliënten

Patiënt (NAW, BSN,
Geboortedatum,
Verzekering)

Ziektekostenverzekeraars
(soms) via intermediair(s)

7 jaar

Declareren van zorg

Het in rekening brengen van geleverde
prestatie en een eventuele deelprestatie
aan de ziektekostenverzekeraar.

Wettelijke verplichting
(Zorgverzekeringswet)

Cliënten

Declaratie, urenregistratie
medewerkers

Ziektekostenverzekeraars
(soms) via intermediair(s)

7 jaar

Verwerkingsactiviteit, alles
binnen EU
Doeleinde

Adres
St. Bernulphusstraat 13 B

Postcode
6861 GS

Wettelijke grondslag

Telefoon
026 744 00 33

Bewaar- Additionele/specifieke
termijn maatregelen (op NEN7510)

Zorgverlening

Administratie

Gegevensuitwisseling met andere zorgverleners
Beschikbaarstellen, ophalen en Gegevensuitwisseling tussen
versturen van patiëntgegevens zorgverleners

Toestemming van de cliënt
(Gegegensuitwisseling) via
toestemmingsformulier

Cliënten

Medisch dossier, kraamzorg
dossier

Andere zorgverleners binnen
VSV en JGZ

15 jaar

In- en uitschrijving van een
cliënt

Behandelovereenkomst, verzoek
van de cliënt

Cliënten

Medisch dossier, kraamzorg
dossier

andere
verloskundigenpraktijken of
andere kraamzorg org.

15 jaar

Leveren van
Mensgebonden, Wetenschappelijk
gepseudonimiseerde data voor onderzoek
onderzoek

Wettelijke bepaling voor bewaken
kwaliteit (ZIZO)

Cliënten

Indicatoren uit medisch
dossier, kraamzorg dossier

Bureaus voor
(wetenschappelijk) onderzoek

Klacht en incident afhandeling Afh. klachten, incidenten, meldingen
van cliënten & zorgverleners

Behandelovereenkomst

Cliënten

Medisch dossier, kraamzorg
dossier

Asana, Onatal

15 jaar

Evaluatie

cliënten kunnen via site evaluatie
formulier invullen, wordt naar digitale
werkomgeving gestuurd

Behandelovereenkomst

Cliënten /
naam, email adres
Medewerkers

Asana, Onatal

15 jaar

Verwerken van de
personeelsadministratie

Behandelen van personeelszaken

Wettelijke verplichting
(Arbeidsovereenkomst)

Medewerkers Arbeidsgerelateerde geg.
(NAW, BSN, werkprestatie,
verzuim/verlof en
arbeidsconflict)

Asana (dossier) Salaris
administratie, belastingdienst,
pensioenfonds,
ziekengeldverzekering, UWV

7 jaar

Verwerken van de
salarisadministratie

Uitbetalen van loon, afdragen
loonbelasting

Wettelijke verplichting
(Arbeidsovereenkomst)

Medewerkers Financiële gegevens (NAW,
BSN, salaris en
bankgegevens)

Salaris administratie,
belastingdienst, pensioenfonds,
ziekengeldverzekering, UWV

7 jaar

Verwerken loonbelasting

Loonbelasting

Wettelijke verplichting
(Arbeidsovereenkomst)

Medewerkers Financiële gegevens (NAW,
BSN, salaris en
bankgegevens)

Belastingdienst

7 Jaar

Voldoen aan verzoek van de cliënt, bij
vertrekkende en nieuwe patiënten.

Zorgonderzoek en verbetering
?

Personeelsgegevens

