Privacyverklaring K-EETi
K-EETi maakt onderdeel uit van K-EET en is opgezet als een pilot. Tijdens de pilotfase is K-EETi nog in
ontwikkeling. Een belangrijk onderdeel hiervan is het evalueren van de werking van K-EETi. Om onze
dienstverlening zo goed mogelijk te kunnen ontwikkelen, zodat deze aansluit bij de behoefte van
zorgprofessionals, houden we enkele gegevens bij over het advies en de adviesvrager. Ons volledige
privacyprotocol is nog in ontwikkeling. In deze verklaring leest u meer over hoe wij tot die tijd omgaan met uw
gegevens. Voor vragen over uw privacy kunt u contact opnemen met Monika Scholten, programmamanager
van K-EET via monika.scholten@gmail.com.
Persoonsgegevens die wij verwerken
Om onze dienstverlening goed te kunnen uitvoeren, noteren wij enkele van uw persoonsgegevens. Dit doen
wij om alle gegeven adviezen naderhand te kunnen evalueren en beoordelen. In het geval van een afwijkend
of aanvullend advies nemen wij contact met u op. Zo bent u verzekerd van het meest complete en accurate
advies. Daarnaast is evaluatie een belangrijk onderdeel van de pilotfase van K-EETi. Om te leren van uw
ervaringen met K-EETi voeren wij tevredenheidsonderzoeken uit onder adviesvragers.
Hiervoor verwerken wij uw naam en contactgegevens, uw beroep of discipline en de regio waar u werkzaam
bent. Wij noteren deze gegevens niet als u hier geen toestemming voor geeft. Dan kunt u nog steeds gebruik
maken van onze dienstverlening. U heeft het recht om uw gegevens in te zien, te corrigeren en te laten
verwijderen. Ook kunt u de gegeven toestemming intrekken.
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Om de gevraagde en gegeven adviezen te kunnen evalueren en beoordelen, worden deze volgens een vast
format geregistreerd door de adviesgevers van K-EETi. Dit doen wij aan de hand van een vaste handleiding die
is opgesteld door juridische experts, waarbij met name rekening is gehouden met privacyoverwegingen. Naast
uw persoonsgegevens worden enkele gegevens over de vraag die u aan ons stelt bijgehouden. Dit kunnen
bijzondere persoonsgegevens zijn die betrekking hebben op een patiënt. Met behulp van de handleiding
zorgen wij ervoor dat de manier waarop wij de gestelde vragen noteren op geen enkele manier te herleiden
zijn naar een persoon. Alle gegevens over gestelde vragen en gegeven adviezen worden veilig en volledig
geanonimiseerd opgeslagen.
Wie kunnen de gegevens inzien?
De gegevens die door K-EETi worden opgeslagen zijn in te zien door de betrokken adviesgevers (allen
zorgprofessionals) en de projectleiding van K-EETi. Uw gegevens worden niet verstrekt aan derde partijen,
tenzij dit expliciet nodig is om een overeenkomst met u na te komen of vanwege een wettelijke verplichting.
Hoe lang worden uw gegevens bewaard?
De adviesgevers van K-EETi voeren regelmatig overleg over de binnengekomen vragen en de gegeven
adviezen. Dit doen we om ervoor te zorgen dat uw vraag adequaat wordt behandeld. Na dit overleg worden de
gegevens over de casus dusdanig samengevat en gebundeld met andere binnengekomen vragen, dat deze niet
meer te herleiden zijn tot een individuele casus. Hiervoor hanteren wij een termijn van maximaal drie
maanden.
Wij noteren uw persoonsgegevens om contact met u te kunnen opnemen in geval van een afwijkend of
aanvullend advies, en om contact met u te kunnen opnemen om de dienstverlening van K-EETi te kunnen
evalueren en ontwikkelen. Voor dit laatste hanteren wij een termijn van maximaal twaalf maanden.

