
 

Gegevensbeschermingsbeleid Medifit Oss 
Uw persoonsgegevens en uw privacy in onze praktijk 
 
Algemeen 
De AVG is per 25 mei 2018 de nieuwe wet ter bescherming van privacy en               
persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens            
werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten. Naast              
deze algemene wet gelden specifieke regels voor de privacy in de gezondheidszorg. Deze             
regels staan onder andere vermeld in de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst          
(WGBO).  
 
Onze praktijk 
In onze praktijk kunnen diverse persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit is            
noodzakelijk om u (medisch) goed te kunnen behandelen en nodig voor het financieel             
afhandelen van de behandeling. 
 
De plichten van de praktijk 
Medifit Oss is volgens de AVG de verantwoordelijke voor de verwerking van            
persoonsgegevens die in de praktijk plaatsvindt. Aan de maatregelen die daaruit           
voortkomen, voldoet de praktijk als volgt: 
 
Op ICT gebied werkt Medifit Oss met een EPD systeem dat is beveiligd middels een NEN                
7510 en ISO 27001 certificering. Om te voorkomen dat onbevoegden in dit EPD systeem              
kunnen komen, maken alle medewerkers van Medifit Oss gebruik van een wachtwoord op             
iedere computer en een 2 Fase Authenticatie. Gevoelige informatie wordt uitsluitend           
opgeslagen op een beschermde cloud en de communicatie verloopt alleen via beveiligde            
wegen middels zorgmail. Daarnaast bevat de website een SSL-certificaat. 
 
Ook buiten de ICT om zijn verschillende maatregelen getroffen om uw privacy te             
waarborgen. Zo zijn de behandelkamers bij Medifit Oss geluidsdicht en wordt u telefonisch             
altijd geholpen in een aparte ruimte. Zo wordt voorkomen dat anderen informatie over u              
kunnen opvangen en gebruiken. Maakt u gebruik van oefenschema’s, dan zullen deze altijd             
veilig opgeborgen en afgesloten zijn om niet bij onbevoegden te kunnen komen.  
 
Op gebied van documentatie waarborgen wij uw privacy op verschillende manieren. Zo            
maakt Medifit Oss gebruik van een datalekkenprotocol en een datalekregister om de            
veiligheid van uw gegevens te waarborgen. Ook hebben wij verwerkingsovereenkomsten          
met externe partijen die wij waarborgen aan de hand van een verwerkingsregister. Medifit             
Oss heeft daarnaast een privacyreglement opgesteld met al uw rechten met betrekking tot             
uw privacy en veiligheid, waar wij ons ook strikt aan houden. 

Vanaf 25 mei 2018, als de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) geldt, zijn            
organisaties in een aantal gevallen verplicht om een FG aan te stellen. De functionaris voor               
de gegevensbescherming (FG) houdt binnen een organisatie toezicht op de toepassing en            
naleving van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Ook binnen Medifit Oss           
hebben wij met deze reden een medewerker aangesteld om deze rol te vervullen en uw               
gegevens zo optimaal mogelijk te beschermen.  

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.    Team Medifit Oss  

 


