Privacynotice met betrekking tot dataverkeer VOHA, VOSON en SGBO
Deze privacynotice heeft betrekking op het dataverkeer van de Vervolgopleiding tot Huisarts (VOHA),
Vervolgopleiding tot Specialist Ouderengeneeskunde (VOSON), bedrijfsarts of
verzekeringsgeneeskundige (SGBO) van de afdeling Eerstelijnsgeneeskunde (ELG) van het Radboudumc
te Nijmegen (“Vervolgopleidingen ELG” of “wij” of “ons”), gevestigd aan Geert Grooteplein Noord 21,
6525 EZ Nijmegen ingeschreven in het register van de Nederlandse Kamer van Koophandel onder
nummer 41055629.
In dit statement beschrijven wij welke persoonsgegevens wij van u verzamelen met betrekking tot uw
vervolgopleiding ELG, hoe wij met deze persoonsgegevens omgaan en welke rechten in dat kader aan u
toekomen.
1. PERSOONSGEGEVENS EN DOELEINDEN
Een persoonsgegeven is ieder gegeven, dat een natuurlijk persoon (direct of indirect) kan identificeren.
Een persoonsgegeven kan een naam of telefoonnummer, maar bijvoorbeeld ook een geboortedatum
of e-mailadres zijn.
Wij verzamelen de navolgende persoonsgegevens van u:
 naam;
 geslacht;
 contactgegevens, waaronder (e-mail)adres;
 gebruikersnaam;
 documentatie met betrekking tot de vervolgopleiding ELG:
 stages;
 (indien van toepassing) verrichte diensten en data waarop de diensten gedaan zijn;
 bekwaamheidsverklaringen;
 voortgangsadvies, beslissing en toelichting;
 functioneringsniveau m.b.t. competentiegebieden;
 stagebeoordeling;
 toetsresultaten;
 (praktijk-)observaties en feedback;
 leerdoelen- en ontwikkelingsplan;
 verslagen, aantekeningen en andere gegevens die de arts in opleiding zelf in het e-portfolio
upload;
 (indien van toepassing) vrijstellingen;
 selectieve beoordelingen;
 educatieve beoordelingen.
Wij verzamelen deze persoonsgegevens met als doel het toegankelijk maken van uw beoordelingen en
ontwikkeling en het op efficiënte wijze verzamelen van de verschillende observaties, toetsen en
feedback van uw opleiding.
Daarnaast kunnen wij de gegevens gebruiken voor wetenschappelijk onderzoek en statistiek, om
inzicht te krijgen in het gebruik van het e-portfolio, de opleiding en de efficiëntie van ons systeem.
Het verstrekken van de persoonsgegevens is verplicht, voor zover beschreven in het vigerende protocol
toetsing en beoordeling, dat deel uitmaakt van het Landelijk Opleidingsplan per opleiding. Indien u niet
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de documenten ten aanzien van uw ontwikkeling verstrekt die nodig zijn om beoordeeld te worden,
kunt u niet beoordeeld worden. Dit kan negatieve consequenties hebben voor het voortzetten dan wel
afronden van de opleiding.
2. MET WIE DELEN WIJ PERSOONSGEGEVENS?
Wij verstrekken uw persoonsgegevens aan alle betrokkenen die voor het slagen van uw opleiding
belangrijk zijn. Dit betreft medewerkers van het opleidingsinstituut, praktijkopleiders en Schola Medica
ivm het organiseren van landelijk onderwijs. De SBOH als werkgever en de RGS als controlerend orgaan
voor de regelgeving met betrekking tot uw registratie als arts in opleiding.
3. BEWAARTERMIJNEN
Nadat u de opleiding verlaat, worden uw gegevens 5 jaar bewaard. Gedurende de bewaartermijn is het
e-portfolio ‘inactief’. Dat betekent dat u het nog kunt raadplegen, maar niet meer kan bewerken.
4. BEVEILIGING VAN PERSOONSGEGEVENS
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens
te beveiligen tegen verlies of een andere vorm van onrechtmatige verwerking.
5. WIJZIGINGEN IN ONS PRIVACYBELEID
We kunnen dit privacybeleid van tijd tot tijd wijzigen door op de website van de opleidingen een
nieuwe versie te plaatsen. Om op de hoogte te blijven raden we u aan deze pagina’s regelmatig te
bezoeken.
6. UW RECHTEN
U heeft het recht ons te verzoeken om:
 inzage te geven in uw persoonsgegevens (zoals uw adres of telefoonnummer);
 uw persoonsgegevens (zoals uw adres of telefoonnummer) te laten aanvullen, corrigeren of
verwijderen;
 verzet aan te tekenen tegen de verwerkingen van uw persoonsgegevens;
 uw persoonsgegevens te beperken; en/of
 uw persoonsgegevens door te geven aan een derde.
Deze rechten zijn niet absoluut. Wij zullen uw verzoek beoordelen conform de Wet Bescherming
Persoonsgegevens of, vanaf 25 mei 2018, de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Wij zullen
u zo spoedig mogelijk, maar in elk geval binnen een maand na ontvangst van uw verzoek, informatie
verstrekken over de acties die wij hebben ondernomen naar aanleiding van uw verzoek. Deze termijn
kunnen wij met één maand verlengen in verband met de complexiteit van uw verzoek of het aantal
verzoeken dat wij krijgen. We zullen u in dat geval informeren.
U heeft op elk moment het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
7. CONTACT
Indien u vragen heeft over dit privacystatement kunt u contact met ons opnemen via het volgende emailadres: Frontoffice.elg@radboudumc.nl of met de Functionaris Gegevensbescherming (FG) van het
Radboudumc via e-mailadres dpo@radboudumc.nl.
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