
 

 

Privacy verklaring 
 
THOON is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze 
privacyverklaring. 
 
Contactgegevens 

THOON 
Sabina Klinkhamerweg 21 
7555 SK Hengelo 
 
Postbus 570 
7550 AN Hengelo 
 

074-2568798 
secretariaat@bvthoon.nl 

 
Functionaris Gegevensbescherming THOON: Ilse Moes i.moes@bvthoon.nl 
 
Persoonsgegevens die wij verwerken 
 

1. Afhandelen van declaratie en uitbetaling van zorg 
o Chronische zorgprogramma’s zoals COPD, DM2, hart- en vaatziekten 
o Zorg voor kwetsbare ouderen 
o Zorg geestelijke gezondheid  
o Nieuwe zorgprojecten  

2. Bewaken en bevorderen van kwaliteit en doelmatigheid van zorg 

o Chronische zorgprogramma’s zoals COPD, DM2, hart- en vaatziekten 
o Zorg voor kwetsbare ouderen 
o Nieuwe zorgprojecten 

3. Werving- en selectie trajecten 
4. Bedrijfsvoering THOON 

o Gegevens over onze leden en de diensten die zij afnemen 

o Gegevens over  lidmaatschap en diensten THOON 

o Werving- en selectietrajecten 
 

 
 

Persoonsgegevens Patiënt Zorgverlener / (toekomstige) medewerkers 

Voor- en achternaam X X 

Geslacht X X 

Geboortedatum X X 

E-mailadres - X 

IBAN  - X 

Afname/deelname diensten van THOON - X 

AGB code - X 

Samenwerkingsverband -  X 

Sollicitatiebrief en CV - X 

Verzekeringsnummer X - 

   

Bijzondere persoonsgegevens   

BSN X X 

Gezondheidsgegevens X - 

Naam huisarts X - 
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Patiënten geven toestemming voor opname van de gegevens in informatiesystemen. Wij 
verwerken gezondheidsgegevens in twee soorten informatiesystemen: 

1. Vital Health KIS 
2. Minddistrict 

 
 
Geautomatiseerde besluitvorming 
 
Besluitvorming gebeurt nooit geautomatiseerd. Er is altijd sprake van persoonlijke beoordeling van 

informatie.   
 
 
Bewaartermijn persoonsgegevens  

 
THOON bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk. Wij hanteren de 

volgende bewaartermijnen: 
 

Afhandelen van declaraties  
 

7 jaar (fiscale wetgeving) 

Bewaken en bevorderen van kwaliteit van zorg 
 

13 maanden 

Werving- en selectie trajecten 
 

tot afronding traject 
open sollicitaties 1 jaar, eventueel langer na 
toestemming sollicitant 
 

Bedrijfsvoering THOON 
 

zolang als nodig voor bedrijfsvoering  

 

 
Delen van persoonsgegevens met derden 
 
THOON verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor 
de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.  

Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht sluiten wij een 
verwerkersovereenkomst, waarin vastgelegd wordt hoe zij om dienen te gaan met beveiliging en 
vertrouwelijkheid van uw gegevens.  
 
 
Cookies en/of vergelijkbare technieken 
 

THOON gebruikt technische, functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw 
privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze website wordt 
opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. Deze cookies zijn noodzakelijk voor de 
technische werking van onze website en uw gebruiksgemak.  
U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies 

meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van 

uw browser verwijderen. 
 
 
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen  
 
U heeft het recht uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Medische 
gegevens vallen onder de verantwoordelijkheid van de huisarts. Op basis van de Wet 

Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO) hebben patiënten recht op inzage en verwijdering 
van medische gegevens.  



 

 

 
Daarnaast heeft u het recht om uw toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of 
bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door THOON.  
Ook heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit betekent dat THOON op uw verzoek uw 

persoonsgegevens in een computerbestand naar u of een andere door u genoemde organisatie 
verzenden. 
 
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging, verzoek tot 
intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen 
naar secretariaat@bvthoon.nl. 
 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek van u afkomstig is, vraagt THOON u een kopie van uw 
identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak op deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine 
readable zone = de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en 
Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. THOON reageert binnen 

vier weken op uw verzoek. 
 

U heeft de mogelijkheid heeft en klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit 
Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-
met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons. 
 
 
Beveiliging persoonsgegevens 
 

THOON neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om 
misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging 
tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen 
zijn van misbruik, neem dan contact op met het secretariaat van THOON: secretariaat@bvthoon.nl. 
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