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1. Inleiding
Dit privacyreglement heeft tot doel om u te informeren over de wijze waarop Instituut
Verbeeten omgaat met persoonsgegevens van patiënten.
Voor Instituut Verbeeten is de bescherming van persoonsgegevens zeer belangrijk.
Instituut Verbeeten respecteert uw privacy en draagt er zorg voor dat uw persoonlijke
gegevens altijd vertrouwelijk en in overeenstemming met de toepasselijke
privacywetgeving worden behandeld.
Dit reglement is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens van patiënten
door Instituut Verbeeten. Het is van toepassing op de geheel of gedeeltelijk
geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens. Het is ook van toepassing op de
niet geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens die in een bestand zijn
opgenomen of die bestemd zijn om daarin te worden opgenomen.
Voor meer informatie of vragen over de bescherming van uw persoonsgegevens kunt u
terecht bij uw behandelend arts, of bij de Functionaris voor de Gegevensbescherming
(FG) van Instituut Verbeeten.
Dit reglement is vastgesteld door de Raad van Bestuur op 1-3-2022.

2. Algemene bepalingen
2.1 Definities
1. Persoonsgegevens: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare
natuurlijke persoon („de betrokkene”); als identificeerbaar wordt beschouwd een
natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name
aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer,
locatiegegevens, een online identificator of van een of meer elementen die
kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische,
economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon;
2. Gegevens over gezondheid: persoonsgegevens die verband houden met de
fysieke of mentale gezondheid van een natuurlijke persoon, waaronder gegevens
over verleende gezondheidsdiensten waarmee informatie over zijn
gezondheidstoestand wordt gegeven;
3. Bijzondere persoonsgegevens: gegevens waaruit ras of etnische afkomst, politieke
opvattingen, religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen, het lidmaatschap
van een vakbond, of strafrechtelijk verleden blijken, en genetische gegevens,
biometrische gegevens met het oog op de unieke identificatie van een persoon, of
gegevens over gezondheid, of gegevens met betrekking tot iemand seksueel
gedrag of seksuele gerichtheid.
4. Verwerking: een bewerking of een geheel van bewerkingen met betrekking tot
persoonsgegevens of een geheel van persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd
via geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen,
structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken,
verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter
beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen
van gegevens;
5. Bestand: elk gestructureerd geheel van persoonsgegevens die volgens bepaalde
criteria toegankelijk zijn, ongeacht of dit geheel gecentraliseerd of
gedecentraliseerd is dan wel op functionele of geografische gronden is verspreid;
6. Verwerkingsverantwoordelijke: een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een
overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan die/dat, alleen of samen met
anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens
vaststelt; wanneer de doelstellingen van en de middelen voor deze verwerking in
het Unierecht of het lidstatelijke recht worden vastgesteld, kan daarin worden
bepaald wie de verwerkingsverantwoordelijke is of volgens welke criteria deze
wordt aangewezen;
7. Verwerker: een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een
dienst of een ander orgaan die/ dat ten behoeve van de
verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt;
8. Betrokkene: degene van wie de persoonsgegevens verwerkt worden;
9. Derde: een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een
dienst of een ander orgaan, niet zijnde de betrokkene, noch de
verwerkingsverantwoordelijke, noch de verwerker, noch de personen die onder
rechtstreeks gezag van de verwerkingsverantwoordelijke of de verwerker
gemachtigd zijn om de persoonsgegevens te verwerken;
10. Ontvanger: een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een
dienst of een ander orgaan, al dan niet een derde, aan wie/waaraan de
persoonsgegevens worden verstrekt. Overheidsinstanties die mogelijk
persoonsgegevens ontvangen in het kader van een bijzonder onderzoek
overeenkomstig het Unierecht of het lidstatelijke recht gelden echter niet als
ontvangers; de verwerking van die gegevens door die overheidsinstanties strookt
met de gegevensbeschermingsregels die op het betreffende verwerkingsdoel van
toepassing zijn;

11. Toestemming van de betrokkene: elke vrije, specifieke, geïnformeerde en

ondubbelzinnige wilsuiting waarmee de betrokkene door middel van een
verklaring of een ondubbelzinnige actieve handeling hem betreffende verwerking
van persoonsgegevens aanvaardt;
12. Medewerker: persoon in dienst van of werkzaam voor Instituut Verbeeten;
13. Functionaris voor de Gegevensbescherming (FG): een onafhankelijk en deskundig
persoon binnen Instituut Verbeeten, die is aangesteld voor het informeren en
adviseren over en het toezicht houden op de naleving van de AVG en andere
wettelijke bepalingen op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens;
14. Toezichthoudende autoriteit: de onafhankelijke toezichthoudende
overheidsinstantie, in Nederland zijn dit Autoriteit Persoonsgegevens (AP), de
Inspectie voor de Volksgezondheid en Jeugd (IGJ) en de Nederlandse
Zorgautoriteit (NZA).

2.2 Uitgangspunten bij de verwerking van uw persoonsgegevens
Instituut Verbeeten hanteert de volgende uitgangspunten bij de verwerking van uw
persoonsgegevens:
- uw persoonsgegevens worden verwerkt op een manier die rechtmatig, behoorlijk en
transparant is ten aanzien van u;
- de gegevens worden verwerkt voor het doel waarvoor de verzameld zijn;
- er worden niet meer gegevens verwerkt dan noodzakelijk is voor de doeleinden;
- Instituut Verbeeten spant zich in voor de juistheid, volledigheid en relevantie van de
verwerkte en te verwerken persoonsgegevens;
- uw persoonsgegevens zijn alleen toegankelijk voor medewerkers van Instituut
Verbeeten die betrokken zijn bij uw behandelovereenkomst.

3. Doel en grondslag
3.1 Doelen van de verwerking van uw persoonsgegevens
Uw persoonsgegevens worden door Instituut Verbeeten verwerkt voor de volgende
doeleinden:
- het uitvoeren van de met u gesloten overeenkomst(en). Patiënten die een
behandelrelatie met Instituut Verbeeten aangaan, sluiten juridisch gezien een
‘behandelingsovereenkomst’ op grond van de WGBO;
- het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek;
- het verzorgen van opleidingen;
- het voeren van de administratie, alsmede andere activiteiten van intern beheer;
- het berekenen, vastleggen en innen van verschuldigde bedragen, waaronder begrepen
het in handen van derden stellen van vorderingen;
- om met u in contact te kunnen treden en te reageren op door u gestelde vragen;
- om u te informeren over nieuwe producten en/of diensten van Instituut Verbeeten;
- de afhandeling van uw aanvraag tot informatie;
- voor het kunnen verzenden van digitale nieuwsbrieven die u per e-mail worden
verzonden;
- voor het verbeteren van de website en dienstverlening van Instituut Verbeeten;
- voor het voldoen aan wettelijke verplichtingen, zoals kwaliteitsregistraties, de
administratie- en bewaarplicht, en meldingen aan toezichthoudende instanties
waaronder de IGJ, NZA en AP;
- het behandelen van incidenten in de zorgverlening, geschillen en het doen uitoefenen
van accountantscontrole.

3.2 Voorwaarden voor rechtmatige verwerking
De rechtsgrond voor de hiervoor bedoelde doeleinden van verwerking is gelegen in:
- de door u gegeven toestemming;

- het op uw verzoek nemen van precontractuele maatregelen en/of de uitvoering van de
met u gesloten (behandelings-)overeenkomst;
- het voldoen aan wettelijke verplichtingen;
- het beschermen van vitale belangen van uzelf of anderen;
- de vervulling van een taak van algemeen belang of een taak in het kader van de
uitvoering van het openbaar gezag;
- de behartiging van gerechtvaardigde belangen van Instituut Verbeeten of van een
derde.
Voor enkele van de bovengenoemde doelen beroept Instituut Verbeeten zich op de
grondslag van het gerechtvaardigd belang. Het gerechtvaardigd belang van Instituut
Verbeeten betreft:
- beveiliging van de gebouwen en eigendommen van Instituut Verbeeten;
- beveiliging en beschikbaarheid van de netwerkinfrastructuur aan derde(n),
bijvoorbeeld het beschikbaar stellen van de gastenwifi;
Fraudepreventie. Controle op de logging van informatiesystemen, bijvoorbeeld het
EPD en internetverkeer;
- kwaliteits- en trainingsdoeleinden;
- interne audits om de kwaliteit en veiligheid van de zorg te verbeteren;
- wetenschappelijk (of historisch) onderzoek, mits:
o het onderzoek een algemeen belang dient, en
o de gegevens voor het onderzoek noodzakelijk zijn, en
o het vragen van toestemming in redelijkheid niet mogelijk is of in redelijkheid niet
kan worden verlangd, en
o bij de uitvoering is voorzien in zodanige waarborgen dat de persoonlijke
levenssfeer van u niet onevenredig wordt geschaad, en
o u tegen een verstrekking niet uitdrukkelijk bezwaar heeft gemaakt;
- (direct) marketingdoeleinden.

4. Gegevens
4.1 Aard van de gegevens die van u worden verwerkt
De persoonsgegevens die van u worden verwerkt zijn o.a.:
- NAW-gegevens
- Geslacht
- Geboortedatum
- BSN
- Documentsoort en documentnummer waarmee patiënt is geverifieerd
- Patiëntnummer
- Contactgegevens
- Toestemmingsformulieren
- Gegevens gemachtigden (indien van toepassing)
- Gegevens huisarts
- Medische gegevens (voorgeschiedenis, actuele behandeling, follow-up)
- Verzekeringsgegevens
- DBC (facturatie)

4.2 Bijzondere persoonsgegevens
Instituut Verbeeten verwerkt bijzondere persoonsgegevens, indien:
- de verwerking daarvan noodzakelijk is voor de behandelovereenkomst, of
noodzakelijk voor het beheer van ons instituut of de beroepspraktijk;
- voor verzekeraars de verwerking noodzakelijk is voor de beoordeling van het door de
verzekeraar te verzekeren risico, of als de verwerking noodzakelijk is voor de
uitvoering van een verzekeringsovereenkomst;

-

de verwerking noodzakelijk is met het oog op archivering in het algemeen belang,
wetenschappelijk of historisch onderzoek of statistische doeleinden.
De bijzondere persoonsgegevens mogen in bovengenoemde gevallen alleen worden
verwerkt als ook een van de grondslagen genoemd in artikel 3.2 van dit
privacyreglement van toepassing is.

4.3 Wat als informatie niet direct van betrokkene is verkregen
De persoonsgegevens worden door u of op uw verzoek (na een verwijzing) verstrekt aan
Instituut Verbeeten.
Instituut Verbeeten maakt kenbaar of de verstrekking van uw persoonsgegevens
verplicht is en wat de (mogelijke) gevolgen zijn indien de gevraagde persoonsgegevens
niet worden verstrekt.

5. Verstrekking van gegevens aan derden
5.1 Verstrekking van uw (bijzondere) persoonsgegevens aan derden
Uw persoonsgegevens worden door Instituut Verbeeten niet verstrekt aan derden, tenzij:
- u hier voorafgaand toestemming voor heeft gegeven;
- er sprake is van veronderstelde toestemming in het kader van de WGBO;
- Instituut Verbeeten wettelijk verplicht is om gegevens te verstrekken.

5.2 Verstrekking van uw persoonsgegevens voor wetenschappelijk onderzoek of statistiek
Uw persoonsgegevens kunnen zonder uw toestemming voor wetenschappelijk onderzoek
of statistiek worden verstrekt, indien:
- de verwerking noodzakelijk is voor het betreffende onderzoek of statistische
doeleinden, en
- het onderzoek een algemeen belang dient, en
- het vragen van uitdrukkelijke toestemming onmogelijk blijkt of een onevenredige
inspanning kost, en
- bij de uitvoering is voorzien in zodanige waarborgen dat de persoonlijke levenssfeer
van u niet onevenredig wordt geschaad, en
- u tegen een verstrekking niet uitdrukkelijk bezwaar heeft gemaakt

5.3 Doorgifte persoonsgegevens aan buitenland (buiten EER)
Uw persoonsgegevens worden verwerkt in de EER, en kunnen soms beperkt worden
verwerkt in landen buiten de EER. Instituut Verbeeten heeft maatregelen genomen
waarmee een passend beschermingsniveau voor uw persoonsgegevens wordt
gewaarborgd.

6. Verplichtingen en rechten
6.1 Onze verplichtingen
6.1.1 Verdeling taken en bevoegdheden
De Raad van Bestuur is verwerkingsverantwoordelijke en vanuit dien hoofde
verantwoordelijk dat de wet- en regelgeving wordt nageleefd bij de verwerking van
persoonsgegevens.
Instituut Verbeeten heeft een Functionaris voor de Gegevensbescherming (FG)
aangesteld. De FG houdt toezicht op de naleving van de privacywetgeving en adviseert
Instituut Verbeeten over de privacywetgeving. De FG is onafhankelijk en geniet wettelijk
ontslagbescherming. De FG rapporteert rechtstreeks aan de hoogste leidinggevende van

Instituut Verbeeten. De FG is bovendien de contactpersoon voor alle vragen die over
privacy en verwerking van uw persoonsgegevens gaan, zowel voor u als betrokkene als
voor de toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

6.1.2 Contact
Als u vragen heeft over dit privacy statement of ons privacy beleid, of een beroep wilt
doen op één van uw wettelijke rechten, kunt u contact opnemen met de betreffende
afdeling, of met de Functionaris Gegevensbescherming via fg@bvi.nl.

6.1.3 Toegang tot persoonsgegevens
In Instituut Verbeeten hebben de volgende medewerkers inzage in (een deel van) uw
gegevens:
- medewerkers die een behandelovereenkomst met u hebben, of medewerkers die
rechtstreeks betrokken zijn bij de uitvoering van de behandelovereenkomst;
- medewerkers die zorgen voor de administratieve ondersteuning en financiële
afhandeling van de behandelovereenkomst;
- medewerkers die de geleverde zorg of de kwaliteit van de geleverde zorg controleren;
- medewerkers die betrokken zijn bij wetenschappelijk onderzoek.
Medewerkers hebben hierbij uitsluitend toegang tot de gegevens die noodzakelijk zijn
voor de uitvoering van hun taken.
Alle medewerkers hebben een geheimhoudingsplicht.

6.1.4 Beveiliging van gegevens
Instituut Verbeeten zal passende technische en organisatorische maatregelen (doen)
nemen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van
onrechtmatige verwerking. In dat kader zijn diverse maatregelen genomen, waaronder
encryptie van data, versleutelde communicatie en behandeling van de data als zijnde
vertrouwelijk. Personen die namens Instituut Verbeeten toegang hebben tot uw
gegevens zijn gehouden tot geheimhouding.

6.1.5 Register van verwerkingsactiviteiten
Instituut Verbeeten heeft een register van de verwerkingsactiviteiten binnen Instituut
Verbeeten. In dit register worden o.a. de categorieën van personen en
persoonsgegevens, de verwerkingsdoeleinden, de rechtsgronden voor verwerking en de
bewaartermijnen van de persoonsgegevens bijgehouden.

6.1.6 Geautomatiseerde besluitvorming op basis van profilering
Instituut Verbeeten maakt geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming en/of
profilering.

6.1.7 Reactietijd
Instituut Verbeeten zal uw vragen/verzoeken in beginsel binnen een maand
beantwoorden. Mocht de beantwoording van uw vraag/verzoek onverhoopt meer tijd
kosten, dan zal Instituut Verbeeten u hierover binnen een maand informeren. Het kan
zijn dat vanwege de complexiteit van de verzoeken en/of het aantal verzoeken de
beantwoordingstermijn in totaal oploopt tot drie maanden.

6.1.8 Individuele afweging bij ieder verzoek
Instituut Verbeeten wijst u er op dat de hiervoor en hierna beschreven rechten geen
absolute rechten zijn. Er kunnen omstandigheden zijn die maken dat Instituut Verbeeten
aan een bepaald verzoek geen gehoor kan geven. Instituut Verbeeten zal ieder verzoek
steeds op zijn eigen merites beoordelen. Mocht Instituut Verbeeten aan een bepaald
verzoek geen gehoor (kunnen) geven, dan zal Instituut Verbeeten dit uiteraard
gemotiveerd aan u kenbaar maken. U kunt vervolgens in dat geval eventueel de gang
naar de rechter maken.

Het recht van bezwaar tegen gebruik van gegevens voor directe marketing doeleinden is
wel absoluut. Afmelding voor de commerciële uitingen van Instituut Verbeeten wordt dus
hoe dan ook gehonoreerd.

6.1.9 Bewaartermijnen
Instituut Verbeeten bewaart uw gegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel
waarvoor ze verwerkt worden, tenzij de gegevens noodzakelijk zijn om te voldoen aan
een wettelijke bewaarplicht. De gegevens uit uw medisch dossier bewaren wij conform de
wettelijke richtlijnen.

6.2 Uw rechten
Op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) heeft u diverse
rechten. Instituut Verbeeten zet de rechten onderstaand voor u op een rij.

6.2.1 Intrekken van toestemming
U heeft te allen tijde het recht een eenmaal gegeven toestemming in te trekken. Instituut
Verbeeten zal de verwerking dan ogenblikkelijk staken.
Het intrekken van de toestemming heeft geen terugwerkende kracht. Alle verwerkingen
die al hebben plaatsgevonden blijven dus rechtmatig.

6.2.2 Verplichte verstrekkingen door betrokkene
Wanneer Instituut Verbeeten u om persoonsgegevens vraagt, dan zal Instituut Verbeeten
per situatie kenbaar maken of de verstrekking van de gegevens noodzakelijk of verplicht
is en wat de (mogelijke) gevolgen zijn indien de gegevens niet worden verstrekt.
Uitgangspunt daarbij is steeds dat Instituut Verbeeten niet meer persoonsgegevens zal
verwerken dan noodzakelijk voor de hiervoor beschreven doeleinden.

6.2.3 Recht op inzage /afschrift
U heeft het recht de door Instituut Verbeeten verwerkte persoonsgegevens in te zien. Op
onze website wordt beschreven hoe u inzage in, of een afschrift van uw dossier kunt
aanvragen.

6.2.4 Recht op rectificatie
U heeft het recht gegevens te laten wijzigen indien de gegevens niet (langer) juist zijn.
Op onze website wordt beschreven hoe u dit kunt aanvragen.

6.2.5 Recht van verwijderen
U heeft het recht gegevens te laten verwijderen indien de verwerking niet (langer)
gerechtvaardigd is. Op onze website wordt beschreven hoe u dit kunt aanvragen.

6.2.6 Recht van bezwaar
U heeft het recht bezwaar te kunnen maken tegen bepaalde verwerkingen van
persoonsgegevens. U heeft dit recht bij alle verwerkingen die niet zijn gebaseerd op (1)
uw toestemming, (2) het op uw verzoek nemen van precontractuele maatregelen en/of
de uitvoering van de met u gesloten overeenkomst, (3) het voldoen aan wettelijke
verplichtingen of (4) het beschermen van vitale belangen van uzelf of anderen.
Wanneer u bezwaar maakt tegen het gebruik van uw persoonsgegevens om u te
informeren over activiteiten van Instituut Verbeeten en soortgelijke verwerkingen, dan
zal Instituut Verbeeten dit bezwaar altijd honoreren. Uw gegevens zullen vervolgens niet
langer voor de directe marketing doeleinden worden gebruikt.
Wanneer u bezwaar maakt tegen andere vormen van verwerking van persoonsgegevens,
dan zal Instituut Verbeeten beoordelen of we aan uw bezwaar tegemoet kunnen komen.
Het is in dat geval aan Instituut Verbeeten om aan te tonen dat er, ondanks uw bezwaar,
toch een gerechtvaardigd belang is de persoonsgegevens te blijven verwerken. Indien die

afweging van belangen in uw voordeel uitvalt, zal Instituut Verbeeten de verwerking van
gegevens staken.
U kunt uw bezwaar kenbaar maken bij de klachtenfunctionaris.

6.2.7 Recht op beperking
U heeft onder omstandigheden ook het recht op beperking van de verwerking van uw
persoonsgegevens. Dit houdt kortgezegd in dat Instituut Verbeeten de verwerking van de
gegevens tijdelijk ‘bevriest’. U kunt dit recht inroepen in vier situaties: (1) in afwachting
van de beoordeling van een rectificatieverzoek, (2) indien gegevens eigenlijk gewist
zouden moeten worden, maar u geen verwijdering wenst, (3) indien Instituut Verbeeten
de gegevens niet langer nodig heeft terwijl u de gegevens nog wel nodig heeft voor (de
voorbereiding op) een rechtszaak en (4) in afwachting van de beoordeling van een
bezwaar.

6.2.8 Recht op gegevensoverdraagbaarheid
U heeft het recht om de door u aan Instituut Verbeeten verstrekte gegevens (terug) te
ontvangen in een gangbaar bestandsformaat. Dit recht geldt alleen voor de
persoonsgegevens die Instituut Verbeeten van u verwerkt op grond van uw
(veronderstelde) toestemming of een met u gesloten overeenkomst. Het recht geldt
bovendien alleen voor de gegevens die Instituut Verbeeten al in digitale vorm verwerkt
(dus niet voor analoge verwerkingen). U bent vrij die gegevens vervolgens door te geven
aan een andere partij.
Mocht er een koppeling bestaan tussen de systemen van Instituut Verbeeten en de
systemen van de derde partij waaraan u de gegevens wilt (laten) doorgeven, dan kan
Instituut Verbeeten die doorgifte mogelijk namens u verzorgen. Informeer daarvoor naar
de mogelijkheden bij uw behandelend arts.

6.2.9 Kosten van uitoefenen van uw rechten
Het uitoefenen van bovengenoemde rechten is voor u kosteloos. U oefent de rechten uit
zoals beschreven in bovenstaande paragrafen.

6.2.10 Identificatie
Instituut Verbeeten kan bij alle vragen/verzoeken vragen om nader bewijs van uw
identiteit. Dit doet Instituut Verbeeten om te voorkomen dat persoonsgegevens aan de
verkeerde partij verstrekt worden of ten onrechte wijzigingen aangebracht worden in de
persoonsgegevens of de wijze waarop de persoonsgegevens worden verwerkt.

7. Klachten
7.1 Klachtenregeling
Indien u van mening bent dat dit reglement en/of de wet- en regelgeving niet wordt
nageleefd, kunt u zich wenden tot de betreffende afdeling of de klachtenfunctionaris:
klachtenfunctionaris@bvi.nl. Meer informatie over klachtenprocedure vindt u op onze
website.
Het staat u verder altijd vrij een klacht in te dienen bij de toezichthouder. De
toezichthouder op de privacywetgeving is de Autoriteit Persoonsgegevens. U vindt de
contactgegevens van de Autoriteit Persoonsgegevens via de website
www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

8. Overgangs- en slotbepalingen
8.1 Wijzigingen
Dit privacy reglement kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden bekendgemaakt op
de website van Instituut Verbeeten.

8.2 Nieuwe doeleinden verwerking persoonsgegevens
Instituut Verbeeten kan uw persoonsgegevens verwerken voor nieuwe doeleinden die
nog niet staan vermeld in dit privacy statement. In dat geval zal Instituut Verbeeten
contact met u opnemen alvorens uw gegevens te gebruiken voor deze nieuwe
doeleinden, om u op de hoogte te stellen van de wijzigingen aan het reglement voor de
bescherming van persoonlijke gegevens en om u de kans te bieden uw deelname te
weigeren.

8.3 Rangorde
Het reglement geldt onverminderd het bepaalde in relevante wet- en regelgeving. In het
geval van samenloop met relevante wet- en regelgeving geldt die regeling - vanuit het
oogpunt van de bescherming van de persoonlijke levenssfeer - die het hoogste
beschermingsniveau aan betrokkene biedt.

8.4 Onvoorzien
In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de verantwoordelijke, met
inachtneming van het bepaalde in de wet en het doel en de strekking van dit reglement.

8.5 Inwerkingtreding
Dit privacyreglement wordt aangehaald als Privacyreglement Patiënten Instituut
Verbeeten en treedt in werking op 01-03-2022 met een looptijd voor onbepaalde tijd.

