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Onderwerp
Verzoek verstrekken stukken

Geachte mevrouw
In bovengenoemde zaak bericht de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) u als volgt.
Op 23 mei 2019 heeft de AP uw briefvan 21 mei 2019 ontvangen waarin u verzoekt
om verstrekking van uw
persoonsgegevens, die als praldijkvoorbeeld waren aangewend hij de behand
eling van het
handhavingsverzoek van 27juli 2017 onder zaalcnummer z2o;7-o6004. U vraagt
specifiek om:
1.
Het ‘bewijs’ waarover de AF beschikt dat u schriftelijk toestemming zou hebben
gegeven voor
aanmelding in het FPD-LSP systeem.
2.
Opgave van de informatie die aan u zou zijn verstrekt op het moment dat u gevraa
gd zou zijn
toestemming te verlenen voor uitwisseling van uw medische gegevens via het
EPD-LSP.
De AF beoordeelt uw verzoek op de specifieke onderdelen als volgt.
;.

In bijlage r van deze brieftreft u een scan uit liet inforrnatiesysteem van de poli-ap
otheek van het
Franciscus Gasthuis en een toelichting op de scan van het informatiesysteem
van de Vereniging
Zorgaanbieders voor Zorgcommunicade (VZVZ) aan. In de scan uit het inform
atiesysteem zijn
persoonsgegevens van derden onleesbaar gemaakt. Uit de scan blijkt dat u
op 4 februari 2019
schriftelijk een opt-in toestemming heeft verleend.
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2.

De zorgverlener is verantwoordelijk voor de wijze waarop u (vooraf) wordt
geïnformeerd over het
verstrekken van toestemming voor uitwisseling van uw medische persoo
nsgegevens. De AP stelt
zich op het standpunt dat haar bureauonderzoek in het kader van voorno
emd handhavingsverzoek
niet zover reikt. De AF is dan ook niet gehouden wat dit onderdeel van
uw verzoek betreft erop in
te gaan.

De AF vertrouwt erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Hoogachtend,
Autoriteit Persoonsgegevens,
Namens deze,

Plaatsvervangend hoofd afdeling Staftaken en Wetgevingsadvisering
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van Aposyn naar CGM op 13-00-2035.
De opt-In toestemmIng Is op 04-022014 verkregen.

De behandelrelatte Is gewijzigd op ia
09-2016 In verband met de overgang
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vZVZ
BSN 12g326306
Toegezonden inzage-overzicht
Op de aan ons toegezonden kopie van het Inza
ge-overzicht (uw brief d,d. 22 novembe
2017, uw bijlage 3) is opgenomen, dat
r
de toestemming op 13 september 2016
is
gegeven.
De apotheek heeft aangegeven dat dit de datu
m is van de systeemmigratie van Apo
naar CGM (wijziging in het apotheek infor
matiesysteem). De op het inzage-overzic sys
ht
vermelde datum Is dus niet de datum waar
op de toestemmingsvraag aan de patië
gesteld.
nt is

Loggnggegevens apotheek informa
tiesyste
Uit de Iogginggegevens uit het apotheek lnfor em
matiesysteem blijk dat de toestemm
van de patiënt, schriftelijk, op 4 febru
ing
ari 2014 is gegeven (Antwoord Opt-In:
Akkoord”).
Bij het verkrijgen van de toestemming is
gebruik gemaakt van de brochure ‘Uw
medische gegevens elektronisch delen,
oktober 2014’. De printscreen uit het
apotheekinformatiesysteem is bij deze
brief bijgevoegd als Bijlage 3. Ook een
kopie van
het verstrekte informatiematehaal Is bijge
voegd.
Het BSN Is door Poli-apotheek Sint Fran
ciscus Gasthuis B.V. op 16 maart 2014
Verwljslndex aangemeld.
bij de

Logginggegevens Verwijsindex
Naast het apotheekinformatiesysteem
hebben wj ook de Verwijsingraadpig
d.
De aanmelding van het BSN Is op 16 maar
t 2014 verwerkt In de Verwijsindex.
Op 13 september 2016 is het BSN af- en
aangemeld vanwege een systeemmigrat
ie.
Op de onderzoeksdatum, 14 december
2017, is het BSN opgenomen in de Verw
ijsindex.
-

Bijlage 3
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