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Privacy Statement C19K

Privacy Statement C19K
C19K hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy
statement willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met
persoonsgegevens.
C19K heeft een privacy statement opgesteld om u te laten weten hoe wij uw
persoonsgegevens gebruiken. Persoonsgegevens zijn alle informatie waarmee wij u direct of
indirect kunnen identificeren. Het is belangrijk voor ons dat u begrijpt hoe wij uw
persoonsgegevens zullen behandelen en dat u op de hoogte bent van uw rechten.

Verkrijging persoonsgegevens
Indien u gebruik maakt van de diensten van C19K, verstrekt u zelf een
aantal persoonsgegevens aan C19K, of worden persoonsgegevens van u verkregen in het
kader van de overeenkomst. Onder persoonsgegevens wordt verstaan alle gegevens die
betrekking hebben op geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

Categorieën persoonsgegevens
C19K verwerkt de volgende categorieën van persoonsgegevens:
Voor het uitvoeren van de overeenkomst die wij met u afsluiten voor het afnemen van
de sneltest verwerken wij op grond van artikel 6 lid 1 onder b AVG en artikel 30 lid 3
onder a UAVG de volgende persoonsgegevens:
- Volledige naam
- Geslacht
- Geboortedatum
- E-mailadres (voor bevestiging afspraak en terugkoppelen uitslag)
- Mobiel nummer (idem)
- Bezoekdatum, soort test, locatie en tijdsslot
- Testuitslag
En, als u een certificaat wenst te krijgen:
- Certificaat
En, als u voor de test moet betalen:
- Betaaltransactie gegevens
Voor het voldoen aan artikel 21 e.v. Wpg verwerken wij op grond van artikel 6 lid 1 onder
c AVG daarnaast de volgende persoonsgegevens als de testuitslag positief is:
- Geboortedatum
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- Adres
- BSN
- Klachten
- Eerste dag ziekmelding (ten behoeve van bron-en contactonderzoek GGD)
- - Soort test
Uw BSN en documentnummer wordt gecontroleerd en genoteerd in de teststraat op het
moment dat de bezoeker aangemeld wordt. Voor het afnemen van de test dient u een
geldig legitimatiebewijs te tonen
Doeleinden voor de verwerking
De gegevens worden enkel verzameld voor het uitvoeren van de overeenkomst.

Hoe bewaart C19K de gegevens van mijn verblijf?
Wij zullen uw persoonsgegevens niet voor een ander doeleinde verwerken dan in
deze privacyverklaring is aangegeven. Daarnaast wordt uw persoonlijke informatie niet
langer bewaard dan noodzakelijk is voor deze doeleinden, tenzij een wettelijke bepaling tot
bewaren of verdere verwerking verplicht. U kunt bij ons een verzoek indienen om uw
gegevens te laten verwijderen, mits deze niet beschikbaar hoeven te blijven voor de GGD en
RIVM. U blijft dus altijd eigenaar van uw eigen gegevens.

Welke gegevens verzamelt C19K als ik de website bezoek?
Als u onze website bezoekt, wordt u gevraagd of u akkoord gaat met ons cookies beleid.
Hier kunt u ook uw voorkeuren voor het gebruik van cookies aanpassen.
Op de website van C19K worden tevens cookies van Google geplaatst ten behoeve
van Google Analytics. Dit houdt in dat C19K informatie niet kan koppelen aan een
natuurlijk persoon. Wij houden geen informatie bij van hetgeen u op internet doet. Google
Analytics is mogelijk verplicht op grond van geldende wet- en regelgeving inzage te geven
in deze gegevens. Indien u hierover vragen heeft kunt u contact opnemen via
info@covid19kliniek.nl.
Hoe gaat C19K om met veiligheid en kwaliteit?
We beschermen de kwaliteit en integriteit van uw persoonlijke informatie door de
juiste technische en organisatorische maatregelen. Daar hoort tevens bij dat wij altijd zo
snel mogelijk aan uw verzoek tot correctie van onjuistheden in uw persoonlijke gegevens
zullen voldoen.
Wij verzamelen en registreren uw gegevens zodat wij u een optimale service kunnen
bieden en uw afspraak zo goed mogelijk kunnen verwerken. Wij gaan zeer zorgvuldig met
uw gegevens om. Wij verstrekken uw gegevens in geen geval aan derden. De gegevens
die u doorgeeft bij het boeken van een afspraak, worden secuur bewaard in onze
database.
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Verwerking door derden
C19K deelt persoonsgegevens slechts met derden indien dit strikt noodzakelijk is voor
de uitvoering van een overeenkomst en om te voldoen aan relevante wet- en regelgeving.
Er worden geen persoonsgegevens verkocht. Op C19K kan een wettelijke verplichting
rusten om persoonsgegevens met derden te delen. Indien met derden persoonsgegevens
worden gedeeld,
worden hiervoor verwerkersovereenkomsten gesloten. De derden waarmee
persoonsgegevens gedeeld worden zijn:
∙ GGD (bij een positieve uitslag), ten behoeve van het gerechtvaardigde belang en

op grond van een wettelijke verplichting. De categorieën van persoonsgegevens
die verwerkt worden zijn de contact- en NAW-gegevens.
∙ CoronaCheck-app (VWS), ten behoeve van het genereren van een koppelcode voor een
geldig coronatoegangsbewijs in de CoronaCheck-app.
∙ Zivver, ten behoeve van het veilig versturen van uitslagen volgens de normen gesteld in
de NTA7516.
∙ TLR, ten behoeve van het analyseren van teststalen en het verwerken
van testuitslagen van PCR-testen.

Recht van betrokkenen
Als betrokkene heeft u de volgende rechten:
∙ Recht op inzage;

Als betrokkene heeft u het recht om uitsluitsel te krijgen over het al dan
niet verwerken van uw persoonsgegevens en, wanneer dat het geval is, om
inzage te verkrijgen met betrekking tot de verwerking daarvan.
∙ Recht op rectificatie;
U heeft het recht om rectificatie en aanvulling van onjuiste gegevens te
verkrijgen. ∙ Recht op gegevenswissing;
Zonder onredelijke vertraging dient een betrokkene wissing van hem
betreffende persoonsgegevens te verkrijgen.
∙ Recht op beperking van de verwerking;
Als betrokkene heeft u het recht op beperking van de verwerking van
uw persoonsgegevens. Neem hiervoor contact op met C19K.
∙ Recht op overdraagbaarheid van gegevens;
Een betrokkene heeft het recht om de hem betreffende persoonsgegevens die
hij verstrekt heeft aan C19K, in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare
vorm te verkrijgen, en deze gegevens tevens aan C19K over te dragen zonder gehinderd
te worden door de verwerkingsverantwoordelijke aan wie ze verstrekt waren. ∙ Recht
van bezwaar;
De betrokkene heeft te allen tijde het recht om vanwege met zijn specifieke
situatie verband houdende redenen bezwaar te maken tegen de verwerking van
hem betreffende persoonsgegevens met inbegrip van profilering op basis van
die bepalingen. C19K staakt de verwerking van de persoonsgegevens tenzij er sprake
is van dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking die zwaarder wegen
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dan de belangen, vrijheden en rechten van betrokkene die verband houden met
de uitoefening van, instelling of onderbouwing van een recC19Kvordering.

Klacht
Indien u een klacht heeft over de wijze waarop C19K met uw persoonsgegevens omgaat,
of een van bovengenoemde rechten wenst uit te oefenen, kunt u contact opnemen via de
website of per e-mail via info@covid19kliniek.nl. C19K zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk
binnen 4 weken op uw verzoek reageren. Tevens kunt u een klacht indienen bij de
Autoriteit Persoonsgegevens. Dit is de bevoegde handhavingsinstantie. U kunt hiervoor
contact opnemen via deze link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-deautoriteit persoonsgegevens/tip-ons.

Functionaris Gegevensbescherming
C19K beschikt over een Functionaris Gegevensbescherming (FG). Indien u vragen
en/of klachten heeft met betrekking tot uw privacy, dan kunt u contact opnemen met onze
FG. Onze Functionaris Gegevensbescherming is J.L. Lee-A-Fong.
De FG is telefonisch bereikbaar op 070-3114909 of per e-mail op jeffrey@randstaete.nl
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