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Privacyverklaring Martini Ziekenhuis t.b.v. patiënten  
 

Dit is de privacyverklaring van het Martini Ziekenhuis te Groningen. 

 

Toepasselijkheid 

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle privacygevoelige informatie of persoonsgegevens die 

u aan ons verstrekt of die wij over u ontvangen. Wij hechten groot belang aan de privacy van onze 

patiënten en zijn daarom zeer zorgvuldig in het behandelen en beschermen van persoonsgegevens. 

Wij verwerken data overeenkomstig de voorwaarden die daaraan worden gesteld in de Algemene 

Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Wet Geneeskundige Behandelovereenkomst. Het 

Martini Ziekenhuis is de verantwoordelijke in de zin van de AVG ten aanzien van de verwerking van 

uw persoonsgegevens.  

 

Bij onze verwerkingen houden wij ons aan de eisen die de privacywetgeving stelt. Dat 

betekent onder andere dat: 

 wij duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat 

doen wij via deze privacyverklaring; 

 wij onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de 

persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme  doeleinden; 

 wij u eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te 

verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist; 

 wij passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen 

en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht uw persoonsgegevens verwerken; 

 wij uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te 

bieden, over te dragen, te corrigeren of te verwijderen. 

 

 

Overzicht persoonsgegevens 

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegeven die wij verwerken: 

 Voor- en achternaam 

 Geslacht 

 Geboortedatum  

 Geboorteplaats 

 Adresgegevens 

 Telefoonnummer 

 E-mailadres 

 Gegevens huisarts en specialisten 

 Gegevens van uw familie en/of vertegenwoordigers 

 Bankrekeningnummer 
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 Gegevens zorgverzekering 

 Medische gegevens 

 BSN  

 

 

Doel en grondslagen verwerking persoonsgegevens 

De verwerking van uw persoonsgegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van de 

behandelovereenkomst die wij met u hebben afgesloten. Indien u echter bepaalde gegevens niet aan 

ons verstrekt of niet door ons laat verwerken, kunnen wij de zorgovereenkomst mogelijk niet goed 

uitvoeren. 

Daarnaast kan er op ons een wettelijke verplichting rusten om uw persoonsgegevens te verwerken.  

 

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doelen: 

 Het nakomen van de behandelovereenkomst die wij met u hebben afgesloten; 

 De verantwoording van de door ons verrichte werkzaamheden aan de partij die de kosten 

verbonden aan de behandelovereenkomst betaalt (bijvoorbeeld de zorgverzekeraar); 

 Het nakomen van wet en regelgeving; 

 

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor 

uw gegevens worden verzameld, tenzij de wet bepaalt dat uw persoonsgegevens langer bewaard 

moeten worden. Uw medische gegevens bewaren wij tenminste 20 jaar.  

 

 

Verstrekking aan derden 

Wij kunnen uw persoonsgegevens delen met derden als dit noodzakelijk is met de hierboven 

genoemde doelen. Verstrekking aan bij u betrokken hulpverleners kan noodzakelijk zijn voor het 

uitvoeren van de behandelovereenkomst die wij met u sluiten, noodzakelijk zijn voor de behartiging 

van een gerechtvaardigd belang van ons, of noodzakelijk zijn om te voldoen aan een eventuele 

wettelijke verplichting die op ons rust. U kunt bezwaar maken tegen deze verstrekking van uw 

gegevens.  

 

Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst 

om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Wij blijven 

verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Buiten de voorgaande situaties verstrekken wij uw 

persoonsgegevens alleen aan derden met uw nadrukkelijke toestemming. De elektronische 

verwerking – en uitwisseling van uw persoonsgegevens vindt alleen plaats na uw voorafgaande 

toestemming.  
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Verstrekken van informatie aan vertegenwoordigers van de patiënt 

Een vertegenwoordiger, zoals een mentor, curator of familievertegenwoordiger, heeft in principe recht 

op informatie en inzage in - of een deel van het dossier dat gaat over die onderwerpen waarop een 

patiënt wilsonbekwaam is. De vertegenwoordiger krijgt alleen de informatie die nodig is om 

beslissingen over de desbetreffende behandeling te nemen. Als de wilsbekwame patiënt toestemming 

geeft een derde toegang tot zijn/haar medisch dossier te geven, dan heeft ook deze derde recht op 

toegang tot het dossier of delen daarvan. De wilsbekwame patiënt vanaf 16 jaar moet toestemming 

geven alvorens het MZH informatie over de patiënt aan de ouders kan verstrekken. Is de patiënt 

tussen de 12 – 15 jaar, dan is ook toestemming van  de patiënt nodig om een ouder inzage te geven 

in het dossier van de patiënt, tenzij de ouder de informatie nodig heeft om toestemming te geven voor 

de betreffende behandeling.  

 

 

Wetenschappelijk onderzoek 

Uw persoonsgegevens worden uitsluitend met inachtneming van wet – en regelgeving, in het 

bijzonder art. 89 AVG en art. 7:458 BW,  gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek.  

 

 

Commerciële doeleinden 

Wij gebruiken uw persoonsgegevens niet voor commerciële doeleinden.  

 

 

Inzien, corrigeren of verwijderen  

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft 

u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te 

maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. U heeft het recht op 

gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de 

persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een andere, door u 

genoemde organisatie, te sturen. 

 

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw 

persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw 

persoonsgegevens doen via de website van het Martini Ziekenhuis: www.martiniziekenhuis.nl. 

Wij willen u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale 

toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.  

 
 
 

http://www.martiniziekenhuis.nl/
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Contact  

Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, 

verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. 

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, 

neem dan contact op de functionaris gegevensbescherming, via fg@mzh.nl.  

 

mailto:fg@mzh.nl

