Privacyverklaring Webformulier
aanmelden positieve testuitslag
Melding positieve zelftest
Sinds een aantal maanden is het mogelijk om jezelf te testen op Corona door een zelftest te
gebruiken. Wanneer u zichzelf bij de GGD laat testen, wordt er automatisch een Bron- en
Contact Onderzoek (BCO) gestart als uw testuitslag positief is. Dit komt omdat de GGD dan al
op de hoogte is van uw positieve testuitslag. Wanneer u een zelftest gebruikt, is de GGD niet
gelijk op de hoogte van uw positieve testuitslag, waardoor zij niet automatisch een BCO
kunnen starten. Door de toename van het gebruik van zelftesten, wil de GGD het graag
weten als iemand positief getest is op Corona. Zij kunnen dan contact met u opnemen om
alsnog een BCO uit te voeren.

Wie werken er met uw persoonsgegevens?
Om contact met u op te kunnen nemen na een positieve zelftest, hebben de medewerkers
die het BCO uitvoeren, toegang tot uw gegevens. Voor meer informatie over hoe de GGD in
het kader van een BCO met uw gegevens omgaat, wordt verwezen naar: privacyverklaring
BCO.
Als u het webformulier invult, dan slaan wij uw gegevens op in ons registratiesysteem. Alleen
de medewerkers die het BCO uitvoeren kunnen uw gegevens inzien. Zij gebruiken deze
gegevens om contact met u op te nemen om met u het BCO uit te voeren waarbij zij u van
adviezen kunnen voorzien en eventueel uw nauwe contacten kunnen informeren.

Welke persoonsgegevens gebruiken we?
We hebben uw gegevens nodig om u te kunnen benaderen voor het BCO.
Dit zijn de persoonsgegevens die wij van u nodig hebben:
1. Voornaam & achternaam
2. Adres
3. Telefoonnummer
4. E-mailadres
5. Geboortedatum
6. Afnamedatum zelftest
Deze gegevens worden dus gebruikt om een dossier in ons registratiesysteem aan te maken.
Uw telefoonnummer gebruiken wij om telefonisch contact met u op te zoeken om met u het
BCO te doen. Wanneer de besmettingen in Nederland te hoog zijn, kunnen wij niet iedereen
persoonlijk bellen. In dat geval gebruiken wij uw e-mailadres om u informatie te verstrekken
en om u uit te leggen wat u zelf kunt doen.

Welke wetten regelen dat we uw persoonsgegevens mogen gebruiken?
Volgens de AVG mogen we uw persoonsgegevens alleen verwerken als we daar een geldige
reden voor hebben. In de AVG staat wat deze geldige redenen zijn: toestemming,

overeenkomst, wettelijke verplichting, vitaal belang, publieke taak/algemeen belang of
gerechtvaardigd belang.
We gebruiken uw gegevens om u op uw verzoek te kunnen benaderen voor een BCO. Uw
gegevens worden dan ook met uw toestemming verwerkt.
De wetten die hier gelden zijn:
• Algemene verordening gegevensbescherming artikel 9 lid 2 sub a en artikel 6 lid 1
onder a AVG.

Hoe lang bewaren we uw persoonsgegevens?
U vult uw gegevens in op het webformulier. Dit webformulier wordt door ons ontvangen.
Hierna worden de gegevens overgenomen in ons registratiesysteem. Het webformulier
wordt verwijderd zodra de gegevens zijn ingevoerd in het registratiesysteem. Wanneer uw
gegevens zijn ingevoerd in ons registratiesysteem, gelden de termijnen die gelden voor de
gegevens die worden verwerkt in het kader van het BCO. Hiervoor wordt verwezen naar de
privacyverklaring BCO.

Hoe beschermen we uw persoonsgegevens?
We vinden het belangrijk dat uw gegevens veilig zijn. We maken daarom afspraken met de
mensen of organisaties die de gegevens verwerken. In de afspraken staat wat ze met uw
gegevens voor ons mogen doen.

Wat doen we nog meer?
•
•
•

We zorgen ervoor dat we werken met veilige systemen. We testen dat of we laten
dat doen.
Medewerkers die met uw persoonsgegevens werken, weten wat ze wel en niet met
de gegevens mogen doen. Ze moeten de persoonsgegevens geheimhouden.
We zorgen dat we werken volgens vaste procedure. En we houden ons aan de
wetten en regels die gaan over persoonsgegevens.

Wat zijn uw rechten?
Dit zijn uw rechten volgens de wet:
• U hebt het recht om goede informatie te krijgen over wat er gebeurt met uw
persoonsgegevens.
• U hebt het recht om uw persoonsgegevens te bekijken. U kunt een kopie krijgen van
uw gegevens.
• Kloppen uw gegevens niet? Dan moeten we ze verbeteren.
• U mag van ons eisen dat we uw persoonsgegevens verwijderen.
• U kunt uw toestemming intrekken.
In al deze situaties neemt u contact op met ons door het formulier ‘aanvraag
persoonsgegevens’ in te vullen. Dit formulier vindt u hier (klik op de link formulier in de
eerste zin van deze pagina).

Heeft u vragen of klachten over wat er gebeurt met uw persoonsgegevens?
Hebt u vragen of klachten over het gebruik van uw persoonsgegevens? Neem dan contact op
met de Functionaris Gegevensbescherming (FG). De FG is de onafhankelijke toezichthouder
binnen de GGD. Zij helpt de GGD de wet- en regelgeving met betrekking tot
persoonsgegevens verwerking na te leven en correct toe te passen. Bij vragen, klachten of
opmerkingen over gegevensverwerking kunt u contact opnemen met de FG via dit formulier.
Telefonisch is zij bereikbaar op het telefoonnummer: 088 368 7020.
Heeft u uw klacht ingediend bij de Functionaris Gegevensbescherming en hebben we uw
klacht behandeld, maar bent u het niet eens met de uitkomst of hoe uw klacht is
afgehandeld? Dan kunt u hierover een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
Dat kan via de website: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/voordat-u-een-klachtindient

Wijzigingen
Als het nodig is passen we deze privacyverklaring aan. Bijvoorbeeld als er iets verandert in
wie er persoonsgegevens verwerkt. Of welke persoonsgegevens we gebruiken.
We hebben deze verklaring voor het laatst aangepast op 5 oktober 2021.

