
PRIVACYCHARTER ZIEKENHUIS 

Uw data, beschermd en veilig in onze handen! 

Joris Sergeant— Data Protection Officer—Dienst informatieveiligheid—tel: 09 3648330 

Uw tevredenheid staat voor ons centraal. Daarbij staat het respect voor uw privacy 

boven alles. Dat is ons engagement! Als ziekenhuis benadrukken we het belang 

daarvan en kiezen we voor veilige informatievoorzieningen om kwalitatief 
hoogstaande en deskundige zorgverlening te garanderen. 

U heeft vragen? 

Wie is er verantwoordelijk voor de verwerking van uw gegevens? 

Het AZ Sint-Elisabeth Zottegem, Godveerdegemstraat 69, 9620 Zottegem is verantwoordelijk voor alle 
verwerkingen georganiseerd in de schoot van het ziekenhuis. Het ziekenhuis wordt vertegenwoordigd 
door F. Verbeke, algemeen directeur-dagelijks bestuurder en door dr. R. Vossaert, hoofdarts.

Welke gegevens verzamelen en verwerken we? 

Uw identificatie– en demografische gegevens, financiële en administratieve gegevens, 
medische, verpleegkundige en paramedische gegevens en uw sociale gegevens.
Alle gegevens beperkt tot maar noodzakelijk voor het aanbieden van onze gezondheidszorgdiensten. 

Waarom verzamelen en verwerken we deze gegevens? 
De verstrekking van gezondheidszorgdiensten, de bepalingen uit de Ziekenhuiswet van 7 nov. 2008, 
de wet op de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging van 14 juli 1994 of uw 
geïnformeerde toestemming voor zover deze vereist is overeenkomstig art 6 en 9 van de GDPR, 
laten toe om deze gegevens te verzamelen en te verwerken.

Wie verwerkt uw gegevens en aan wie kunnen ze worden doorgegeven? 

De verwerking en de doorgave van uw gegevens gebeuren alleen in zoverre ze noodzakelijk zijn 
voor een kwalitatieve zorgverlening, de uitvoering van een overeenkomst, de bescherming van uw 
vitale belangen of door uw toestemming wanneer het door de wet is voorzien.

Hoe zit het met uw rechten? 

Hoe oefent u uw rechten uit? Welke informatie kan u krijgen en hoe vraagt u inzage of
een kopij van uw gegevens? U bent niet tevreden of u heeft een klacht.
Neem contact op met de ombudsdienst: ombudsdienst@sezz.be of bel 09 364 87 22. 

 Neem contact op met onze Data Protection Officer. 
 Via de website: www.sezz.be of via e-mail: DPO@sezz.be of bel 09 364 83 30.

Welke garantie bieden wij u? 

De verwerking van uw gegevens staat onder toezicht van de directie van het ziekenhuis.  
De naleving van elke regelgeving inzake bescherming van uw persoonsgegevens wordt gegarandeerd 
door de dienst informatieveiligheid in samenwerking met de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit.

Het volledige reglement inzake privacy kan u raadplegen via onze website www.sezz.be 

of via de receptie van het ziekenhuis al waar u een exemplaar kan inkijken 

of een kopij kan vragen. 




