GEINFORMEERDE TOESTEMMING VAN DE CLIENT
De BVBA CTP Connect (kbo 0668452338) Vrijheidsstraat 12, 2280 Grobbendonk
verwerker met de subverwerkers:
-Focus Cura (kbo 30206773) gevestigd te Odijkerweg 1, 3972 Driebergen
Nederland (leverancier noodalarmtoestellen)
-Mutas (kbo 0442621094) gevestigd te Leliegarde 20, 1731 Zellik (leverancier
noodhulpcentrale)
vraagt uw toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in het kader van de
Europese verordering GDPR (26.04.2016)
CTP Connect kan deze gegevens delen en uitwisselen met de personen en organisaties
die in uw verzorging betrokken zijn. Graag brengen wij de cliënt op de hoogte dat de
algemene voorwaarden door CTP Connect kunnen worden gewijzigd, en vragen hem/
haar er zich toe te verbinden de website van CTP Connect, www.ctpconnect.be,
geregeld op te volgen.
De persoonsgegevens worden verwerkt:
- in functie van de dienstverlening van de huurovereenkomst van het
noodalarmsysteem
- in functie van de zorgorganisatie en zorgcoördinatie
-

in functie van de continuïteit van zorg en informatie over de zorg te garanderen
om het registeren van persoonsgegevens van cliënten en/of hun
vertrouwenspersonen teneinde te kunnen bemiddelen bij de aangebrachte
klachten en de opvolging van het dossier

-

voor de verzameling van alle gegevens van medische en paramedische of
diagnostische aard
dienstig voor het uitvoeren van de opdracht

Om deze doelstellingen te realiseren, zullen CTP Connect en de subverwerkers de
volgende gegevens verwerken:
- identificatiegegevens, waaronder het rijksregisternummer;
-

identificatiegegevens van de contactpersonen en/of mantelzorgers en/of
vrijwilligers die met akkoord van de cliënt in de zorg worden betrokken;

-

de contacten met de bij de zorg betrokken arts(en) en andere zorg- en
hulpverleners;
de toeleiding naar andere diensten.

-

Om de doeleinden omschreven in dit formulier te bereiken, zullen bovenstaande
diensten of organisaties toegang hebben tot uw persoonsgegevens:
- CTP Connect
- Leverancier van de alarmapparatuur (subverwerker)
- Noodhulpcentrale (subverwerker)
De CTP Connect en de subverwerker zullen bij deze gegevensdeling altijd gebruik
maken van communicatiemiddelen die beveiligd zijn.

Uw persoonsgegevens zullen steeds verwerkt worden onder de verantwoordelijkheid
van de CTP Connect Vrijheidsstraat 12, 2280 Grobbendonk met telefoonnummer
014/394907 en met e-mailadres info@ctpconnect.be .
U hebt in het kader van de verwerking van de persoonsgegevens, bedoeld in dit
formulier, te allen tijde recht om uw persoonsgegevens kosteloos in te zien en om in
voorkomend geval alle onjuiste
en/of onvolledige persoonsgegevens die op uzelf betrekking hebben, kosteloos te
laten verbeteren. Daarbij kan u tevens vragen dat wij uw persoonsgegevens tijdelijk
niet verder verwerken (behalve in een aantal wettelijk bepaalde gevallen) totdat wij de
juistheid van uw persoonsgegevens hebben gecontroleerd.
U heeft voorts het recht om te vragen dat wij een kopie van uw persoonsgegevens
overmaken aan uzelf en/of rechtstreeks aan een andere instelling of persoon van uw
keuze in een formaat dat toelaat om deze persoonsgegevens gemakkelijk over te
dragen.
Indien u meent dat CTP Connect en/of de subverwerkers uw persoonsgegevens niet
meer mogen verwerken, dan kan u in bepaalde gevallen ook vragen dat uw
persoonsgegevens definitief gewist worden. In plaats van het wissen van uw gegevens,
kan u als alternatief ook vragen dat uw gegevens wel opgeslagen blijven, maar niet
verder worden verwerkt (behalve in bepaalde wettelijk omschreven gevallen).
Uw persoonsgegevens zullen in elk geval niet langer bewaard worden dan nodig is voor
de doeleinden omschreven in dit document.
Voor het uitoefenen van de bovenstaande rechten, kan u contact opnemen met de
administratie van CTP Connect Vrijheidsstraat 12, 2280 Grobbendonk met
telefoonnummer 014/394907 en met e-mailadres info@ctpconnect.be of via brief
gericht aan bovenvermeld adres.
Voor bijkomende vragen over uw rechten en alle andere aangelegenheden betreffende
de verwerking van uw persoonsgegevens binnen CTP Connect kan u ook steeds
terecht bij onze functionaris voor gegevensbescherming, de heer Mike Celis
014/394907 mike.celis@ctpconnect.be.
CTP Connect heeft een overeenkomst met Data Trust associates A. Jules Bordet 13
1040 Brussel Data Trust geeft invulling aan de wettelijke verplichting het aanstellen
van een data protection officer (DPO).
Indien u zou menen dat CTP Connect of de subverwerkers uw persoonsgegevens niet
rechtmatig en volgens de wettelijke vereisten verwerkt, dan heeft u ook steeds het
recht om klacht in te dienen bij de Privacycommissie (contactgegevens beschikbaar
via: www.privacycommission.be). In geval van klachten raden wij evenwel aan om eerst
onze functionaris voor gegevensbescherming te contacteren. Vaak zullen eventuele
problemen of misverstanden zo eenvoudig opgelost kunnen worden.

____________________

Indien u akkoord gaat dat CTP Connect en de subverwerkers uw persoonsgegevens
verwerkt met het oog op de doeleinden omschreven in dit formulier, dan verzoeken wij
u om de toestemmingsverklaring in te vullen en te ondertekenen.

Ik, ondergetekende,
Naam/Voornaam............................................................Geboortedatum........................
Straat ........................................................................Nummer ...............................
Postnummer .......................Gemeente......................................................................
o

Handelend in eigen naam

o

Handelend in naam van:

Naam/Voornaam............................................................Geboortedatum........................
Straat ........................................................................Nummer ...............................
Postnummer .......................Gemeente......................................................................
In zijn/ haar hoedanigheid van ................................................................................... [in
te vullen: “ouder(s)” of “voogd” voor minderjarigen / “bewindvoerder” voor
meerderjarigen]
geef de toestemming aan CTP Connect en de subverwerkers om mijn
persoonsgegevens te verwerken en te delen voor het doel omschreven in dit
document, op de wijze en onder de modaliteiten zoals eveneens omschreven in dit
document.

Opgemaakt in …… originelen, te ....................................op datum van …/…/........
Ondergetekende, patiënt, bevestigt hiervan één origineel exemplaar ontvangen te
hebben.
............................................................... [voornaam + naam + handtekening
ondergetekende]

Eén exemplaar voor CTP Connect
Eén exemplaar voor de cliënt

