Privacy Statement
Verstrekking van gegevens aan derden
Corona Test Westland mag niet zomaar persoonsgegevens
doorgeven aan personen of andere organisaties. De algemene
regel is dat verstrekken van persoonsgegevens alleen mag als dat
verenigbaar is met het doel waarvoor de gegevens zijn verzameld.
Met het accepteren van deze privacy statement ga je akkoord met
verwerking van je NAW-gegevens gedurende 14 dagen na
testdatum ten behoeve van de nodige opgave aan de GGD ingeval
van een corona positieve test. Bij een corona positieve test zal je
alle medewerking verstrekken aan de GGD o.a. door opgave van
alle door de GGD nader gewenste informatie.
Bewaartermijn
Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan
noodzakelijk is voor goede zorgverlening. De persoonsgegevens
worden alleen gebruikt voor het doel waarvoor de gegevens zijn
opgeslagen. Je gegevens worden niet langer bewaard dan nodig is
op basis van het opslagdoel.
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren
of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele
toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar
te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door
Corona Test Westland en heb je het recht op
gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een
verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou
beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou
genoemde organisatie, te sturen.
Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering,
gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot
intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van
jouw persoonsgegevens sturen naar info@coronatestwestland.nl.
Persoonsgegevens die wij verwerken
Corona Test Westland verwerkt je persoonsgegevens doordat je
gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens
zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij
verwerken:
• Voor- en achternaam
• Adres
• Geslacht
• Geboortedatum
• BSN ( Burger Service Nummer)
• Telefoonnummer
• E-mailadres
• Uitslag test resultaten
Het BSN wordt bij een negatieve testuitslag direct verwijderd uit ons
systeem. Bij een positieve testuitslag wordt het BSN na het
doorgeven van uw gegevens aan de GGD verwijderd uit ons
systeem.

