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De gegevens van de patiënt worden gebruikt voor preventiedoeleinden, diagnose en/of
behandeling van de patiënt nodig om de samenwerking uit te voeren en dit op grond van de
wetgeving betreffende de uitoefening gezondheidszorgberoepen en kwaliteitsvolle
praktijkvoering. Tevens vindt verwerking van persoonsgegevens plaats in het kader van de
aanrekening van de paramedische prestaties en het voeren van de boekhouding van Curam
Domi (om te voldoen aan de boekhoudkundige en fiscale wettelijke verplichtingen waarbij
Curam Domi gebruik maakt van een boekhoudkantoor).
Voor de preventiedoeleinden, diagnose en/of behandeling worden naast de
identiteitsgegevens, correspondentie- en facturatiegegevens ook gegevens verwerkt die nodig
zijn om voormelde doeleinden te kunnen realiseren, zoals gezondheidsgegevens, gegevens
mutualiteit en / of (hospitalisatie)verzekering. De gegevens kunnen worden aangereikt door de
patiënt of door derden (zoals bv. de huisarts of een andere verwijzende
gezondheidszorgbeoefenaar).
Om continu over de gegevens te kunnen beschikken wordt gebruik gemaakt van verwerkers
die de gegevens via een cloudplatform bijhouden en de softwareleverancier Corilus (alle
informatie in verband met de informatiebeveiliging is terug te vinden op
https://www.corilusgdpr.com).
De medewerkers en personeelsleden waarmee Curam Domi werkt hebben toegang tot de
gegevens van de patiënt voor de voormelde doeleinden en hebben een strikte
geheimhoudingsplicht.
De patiëntengegevens worden tot 30 jaar na het einde van de samenwerking bewaard waarna
ze worden gewist.
Curam Domi kan regelmatig een elektronische nieuwsbrief versturen. Er kan steeds met
eenvoudige mail gevraagd worden om geen nieuwsbrief meer te ontvangen.
In geval er sprake is van persoonsgegevens heeft de patiënt het recht op inzage, rectificatie
of verwijdering van de persoonsgegevens tenzij de uitoefening van het recht op vrijheid van
meningsuiting en informatie de verwerking nodig is voor het nakomen van een wettelijke
verwerkingsverplichting of het instellen, uitoefenen of onderbouwen van een rechtsvordering.
Bij verwerking van persoonsgegevens van de patiënt heeft de patiënt het recht om klacht in te
dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit van België.
De patiënt heeft het recht op overdraagbaarheid van persoonsgegevens.
Voor informatie over de verwerking van persoonsgegevens door Curam Domi, kan steeds
contact worden genomen met Mevr. Jonckman Cindy op volgend e-mail adres:
cindy.jonckman@curamdomi.be.

