BIJLAGE 6 DATAPROTOCOL LDF VOORWAARDEN VERSTREKKING AAN DERDEN
Het gebruik van de persoonsgegevens (patiëntgegevens en behandelresultaten) zoals
opgenomen in de LDF in het kader van wetenschappelijk en/of kwaliteitsonderzoek dat wordt
verricht onder de verantwoordelijkheid van een andere entiteit dan KNGF (“Derde”) is uitsluitend
toegestaan, indien een dataprotocol tussen KNGF en deze derde van kracht is.
Het dataprotocol tussen KNGF en de derde zal tenminste het volgende bevatten:
Onderwerp

Omschrijving

Identiteit

Het dataprotocol specificeert ten minste de identiteit van de
verantwoordelijke Derde, zoals bedoeld in artikel 33 lid 2 Wbp. Indien
de Derde gebruik maakt van bewerker(s) bevat het dataprotocol
tevens de identiteit van daarvan.

Doel

Het doel van de verwerking door de Derde. Dit doel valt binnen de
kaders van het MKIB; verwerking voor andere doeleinden is niet
toegestaan en verstrekking aan de Derde is in dat geval niet mogelijk.

Dataset

Het dataprotocol specificeert de categoriën gegevens die aan de
Derde worden verstrekt. Daarbij is gevoegd een overzicht van de
beoordelingscirteria op basis waarvan de selectie voor die categorieen
is gemaakt en waarom die gegevens nodig zijn voor het doel.

Verwerking

Een uiteenzetting van de verwerking van de door de Derde te
ontvangen dataset voor het doel. Op basis van deze uiteenzetting
moet het voor een betrokkene begrijpelijk zijn wat er met zijn
gegevens zal gebeuren.

Beveiligingsmaatregelen

De Derde zal passende technische en organisatorische maatregelen
(laten) treffen. Het dataprotocol bevat een overzicht van de getroffen
maatregelen, de wijze waarop evaluatie en bijstellen van de
maatregelen plaatsvindt en/of een vermelding van de behaalde
certificeringen ten aanzien van de beveiliging van persoonsgegevens.
In ieder geval voorzien de maatregelen er in dat de verstrekte
gegevens door de Derde niet tot een individuele patiënt te herleiden
zijn.

Incidentbeheer

De Derde heeft een beleid voor het geval er een (beveiligings)incident
intreedt. Dit beleid voldoet ten minste aan de voorwaarden zoals
daarna gesteld door de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit beleid,
alsmede de wijze waarop dit beleid getest, geevalueerd en bijgesteld
wordt is opgenomen in het dataprotocol.

Rechten betrokkene

Het dataprotocol voorziet in de mogelijkheid voor de betrokkene om
efficient en effectief gebruik te maken van de hem toekomende
rechten, waaronder in ieder geval recht op inzage, recht op
verbetering, recht op verzet, intrekken toestemming en verwijderen
gegevens wegens dossier verwijderen of 7:455 BW.

Het dataprotocol tussen KNGF en de Derde zal op de website van KNGF worden gepubliceerd.
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