CURANDO O.L.V. van 7 Weeën Ruiselede vzw
Pensionaatstraat 8A – 8755 Ruiselede
Tel. 051 68 62 40 - www.curando.be - administratie@curando.be
Ondernemingsnummer: 0445 499 422

PRIVACYVERKLARING CURANDO
Om de werking van vzw Curando O.L.V. van 7 Weeën Ruiselede mogelijk te maken is het noodzakelijk
om persoonsgegevens van zorgvragers, personeelsleden, vrijwilligers en andere actoren binnen het
zorgaanbod van Curando te verzamelen en bij te houden. In lijn met de Europese privacywetgeving
(de Algemene Verordening Gegevensbescherming, ook wel AVG of GDPR) wenst vzw Curando
zorgvuldig om te gaan met deze gegevens.
1. Doelstellingen
Concreet streeft Curando volgende doelstellingen na.
Curando:
• Is transparant over de persoonsgegevens die het verwerkt en het verwerkingsdoel, zowel naar
de betrokkene als naar de toezichthouders. De gevoerde communicatie is eerlijk, eenvoudig
toegankelijk en begrijpelijk. Het transparantieprincipe is ook van toepassing wanneer de
persoonsgegevens worden uitgewisseld.
• Verwerkt enkel de gegevens die relevant zijn voor het uitvoeren van haar taken. Elke taak
waarbij persoonsgegevens worden verwerkt, is rechtmatig. Dit betekent onder meer dat de
verwerking in overeenstemming is met de wettelijke en statutaire doelen van Curando. Dit
wordt telkens geëvalueerd bij een nieuw verwerkingsdoel.
• Verwerkt enkel de persoonsgegevens die strikt noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de
activiteiten. Zo worden gegevens waarmee een persoon geïdentificeerd kan worden zoveel
mogelijk beperkt.
• Kijkt toe op de integriteit van de persoonsgegevens gedurende de ganse verwerkingscyclus.
Bewaart gegevens niet langer dan noodzakelijk. De noodzakelijkheid wordt afgetoetst
tegenover wettelijke verplichtingen, de doelmatigheid en de rechten en vrijheden van de
betrokkene.
• Doet alle mogelijke inspanningen tot het voorkomen van inbreuken die voortvloeien uit het
verwerken van persoonsgegevens. Informatieveiligheid, gegevensbescherming bij ontwerp en
privacy-vriendelijke standaardinstellingen zijn hiervoor hulpmiddelen. Wanneer een inbreuk
plaatsvindt, wordt hierover gerapporteerd in lijn met de regelgeving ter zake.
• Doet alle nodige inspanningen om alle geldende rechten van een betrokkene, zoals het recht
op inzage, afschrift en eventueel ook schrapping uit te voeren. Curando bewaakt hierbij over
de eventuele beperkingen die op deze rechten van toepassing zijn.
• Waakt er actief over dat bij het verwerken van de persoonsgegevens voor een welbepaald
doel, de rechten en vrijheden (bijvoorbeeld recht op verzekerbaarheid, recht op zorg) van de
betrokkene gevrijwaard blijven.
• Waakt erover dat de verwerking van gegevens in lijn ligt met de rechten en vrijheden die
gelden in de Europese Economische Ruimte en controleert de toepassing hiervan wanneer de
gegevens worden uitgewisseld daarbuiten. Curando doet bijgevolg alle nodige inspanningen
teneinde alle wettelijke en normerende kaders na te leven (i.e. zowel Vlaamse, Federale als
Europese regels) bij het verwerken van persoonsgegevens en heeft daartoe haar
verantwoordelijkheid over de persoonsgegevens en die van andere duidelijk in kaart gebracht.
Curando monitort daarenboven ook de in de sector geldende gedragscodes teneinde deze toe
passen.
• Bewaakt haar verantwoordingsplicht door intern toezicht en controle en dit op basis van de
wettelijk geldende principes.
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2. Wat betekent dit voor jou …
2.1. Verwerkingsgronden
Je persoonsgegevens worden verwerkt in functie van de zorg, het personeelsbeleid en aanvragen,
opnames en ontslagen van zorgvragers.
2.2. Proportionaliteit
Enkel de strikt noodzakelijke gegevens worden opgevraagd en daar wordt zorgvuldig mee
omgesprongen. Dat betekent dat de Curando medewerkers discreet omspringen met je gegevens,
controleren of ze volledig en correct zijn en instaan voor de beveiliging ervan.
2.3. Doorgifte
Curando geeft jouw gegevens niet door aan andere partijen, tenzij er daarvoor een wettelijke basis is
of indien je je uitdrukkelijke toestemming hiervoor hebt gegeven. Dit betreft het uitwisselen van
persoonsgegevens met:
- Andere zorginstellingen
- Contractuele partners in functie van het leveren van diensten
2.4. Bewaring
Je gegevens worden niet langer bewaard dan nodig om in het kader van onze dienstverlening , rekening
houdend met de archiefwetgeving. Binnen deze dienstverlening kadert ook het bijhouden van
statistieken. Daarbij worden je gegevens altijd geanonimiseerd.
De criteria waarop de bewaartermijnen zijn vastgelegd zijn de volgende:
• Wettelijke verplichtingen
• Nodig voor administratieve verwerking.
2.5. Rechten
De privacywetgeving geeft je volgende rechten:
• Recht op informatie en inzage: je mag weten of we gegevens van je hebben, welke dat zijn, op
welke manier ze worden gebruikt en je kan er verdere toelichting over krijgen.
• Recht op correctie: als je gegevens niet kloppen, mag je ons vragen om ze te verbeteren.
• Recht op bezwaar: je mag bezwaar maken tegen het gebruik van je gegevens en we zullen
eraan voldoen tenzij er gerechtvaardigde gronden voor zijn.
• Recht om vergeten te worden: je mag ons in principe vragen je gegevens te verwijderen, maar
als overheid mogen wij daar soms geen gevolg aan geven. Deze aanvraag zal worden
uitgevoerd zolang de gebruikte wettelijke basis zich daartoe verleend en dat dit wettelijk
mogelijk is.
• Recht tot overdraagbaarheid: indien van toepassing, kan je ons vragen om de
persoonsgegevens die wij tot onze beschikking hebben, over te dragen naar andere partijen.
• Recht tot intrekken van toestemming: je hebt steeds het recht om eerder gegeven
toestemmingen, bijvoorbeeld voor het ontvangen van een nieuwsbrief, terug in te trekken.
Zolang aan één van de bovenstaande rechten niet voldaan werd, mag je vragen je gegevens tijdelijk
niet meer te gebruiken.
Je kan je rechten uitoefenen door ons via het contactformulier op onze website te contacteren. Er
wordt binnen één maand na jouw aanvraag aan jouw verzoek voldaan.
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3. Profilering
VZW Curando maakt geen gebruik van profilering.
4. Big data en tracking
Statistieken
Curando maakt op de website gebruik van Google Analytics van Google om bezoekinformatie te meten
en te analyseren, om na te gaan via welke weg je op de website terechtkwam, om te registreren hoe
en hoe vaak de verschillende webpagina’s worden bezocht en om de website beter te kunnen
afstemmen op de wensen en noden van de gebruiker.
Daarvoor worden aan de hand van je IP-adres, o.a. internetverkeersgegevens en gegevens over je
browsertype en computer verzameld.
Curando gebruikt die gegevens niet om jou persoonlijk te identificeren. Geen enkele informatie over
jouw persoon zal worden gebruikt en bijgehouden.
Cookies De website maakt gebruik van cookies. Deze Cookies worden enkele gebuikt om algemene
analyses van het surfgedrag van bezoekers van de website te doen.
5. Contactgegevens
Heb je vragen of opmerkingen, aarzel niet om contact op te nemen. Dat kan per e-mail naar
info@curando.be of via het contactformulier op de website.
Vind je dat Curando je rechten op vlak van privacy geschonden heeft dan kan je een klacht indienen
bij de gegevensbeschermingsautoriteit via commission@privacycommission.be.
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