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Inkijken van testresultaten covid19 PCR via het Brussels Gezondheidsnetwerk 

Informatie inzake privacy 
v1.1 

 

Identiteit en contactgegevens van de verwerkingsverantwoordelijken 

De verwerking valt onder de verantwoordelijkheid van de zorgverlener die de covid19 PCR-test heeft 

uitgevoerd, in de zin van artikel 4, 7 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming, 2016/679 

(hierna "GDPR" genoemd). 

De vzw ABRUMET, beheerder van het Brussels Gezondheidsnetwerk, is een onderaannemer van deze 

zorgverleners in de zin van artikel 4, 8 van GDPR. 

Preambule 

De verwerkingsverantwoordelijken vinden het belangrijk dat uw persoonsgegevens goed worden 

beschermd en verbinden zich ertoe de in België geldende bepalingen inzake bescherming van 

persoonsgegevens (gegevens hieronder), met inbegrip van GDPR, na te leven. 

Omdat wij belang hechten aan de bescherming van uw gegevens zijn de 

verwerkingsverantwoordelijken beschikbaar voor al uw vragen of opmerkingen over dit onderwerp. 

De verwerkingsverantwoordelijken garanderen een adequaat niveau van technische en 

organisatorische beveiliging van uw gegevens om u te beschermen tegen informatielekken, met name 

tegen verlies, vernietiging, openbaarmaking, ongeoorloofde toegang of misbruik. Mocht u echter een 

informatielek vaststellen of vermoeden, dan vragen wij u dit onmiddellijk aan hen te melden. 

Waarom worden uw gegevens verwerkt? 

Het Brussels Gezondheidsnetwerk biedt een eenvoudige oplossing om de resultaten van covid19 PCR-

tests zo efficiënt mogelijk te delen met de betrokken patiënten, zonder dat zij vooraf hun uitdrukkelijke 

toestemming moeten geven voor de uitwisseling van al hun gezondheidsgegevens. 

Er worden twee oplossingen voorgesteld aan de patiënt: 

- Ofwel stuurt de e-Health-zorgverlener die de covid19 PCR-test heeft uitgevoerd het 

testresultaat rechtstreeks naar het Brussels Gezondheidsnetwerk. Vervolgens kan deze 

instantie een sms sturen naar de betrokken patiënt, waardoor hij toegang krijgt tot het 

resultaat (na authenticatie). 

- Ofwel kan de patiënt zich rechtstreeks authenticeren via een specifiek portaal op de website 

van het Brussels Gezondheidsnetwerk. Als het resultaat van een covid19 PCR-test eerder door 

een instelling werd doorgegeven, wordt dit weergegeven. 

De verwerking heeft als doel het covid19 PCR-testresultaat mee te delen aan de betrokken patiënt. 
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Welke persoonsgegevens worden verwerkt? 

- Familienaam 

- Voornaam 

- Geboortedatum 

- Rijksregisternummer (INSZ) 

- Gsm-nummer 

- Testresultaten van uw covid19 PCR-tests 

- Data van uw covid19 PCR-tests 

Waar komen uw gegevens vandaan? 

De verwerkingsverantwoordelijken verzamelen de verwerkte gegevens via verschillende kanalen, 

voornamelijk op het moment waarop de covid19 PCR-test wordt uitgevoerd. 

Wie heeft er toegang tot uw gegevens via het Brussels Gezondheidsnetwerk? 

De gegevens van een patiënt zijn enkel en alleen toegankelijk voor de patiënt zelf. 

Als de patiënt zijn geïnformeerde toestemming heeft gegeven om zijn gezondheidsgegevens te delen, 

kan een deel van die gegevens worden doorgegeven aan de kluis van het Brussels Gezondheidsnetwerk 

(Brusafe) in de vorm van een contactrapport dat wordt opgesteld namens de referentiehuisarts van 

de patiënt. In dit geval zijn de verstrekte gegevens de volgende: 

- Familienaam 

- Voornaam 

- Geboortedatum 

- Rijksregisternummer (INSZ) 

- Testresultaten van uw covid19 PCR-tests 

- Data van uw covid19 PCR-tests 

Alle verzamelde informatie is, indien nodig en alleen indien nodig, toegankelijk voor de dienstverleners 

van het platform (infrastructuur, siteapplicatie, IT-ondersteuning) en dit op basis van individuele en 

beperkte toestemmingen, in het kader van een vertrouwelijkheidsovereenkomst en conform GDPR 

(algemene regelgeving inzake gegevensbescherming). Een dergelijke toegang wordt nooit standaard 

toegekend. 

Bewaartermijn 

De gegevens op het platform worden maximaal 30 dagen bewaard. 

Ze worden bewaard in de kluis (Brusafe) van het Brussels Gezondheidsnetwerk als de patiënt zijn 

geïnformeerde toestemming geeft, of heeft gegeven, voor het delen van zijn gezondheidsgegevens. 

Worden uw gegevens doorgegeven buiten de Europese Unie?   

Uw gegevens worden niet gedeeld met een derde land of een internationale organisatie in het kader 

van de uitgevoerde verwerkingen. 
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Wat zijn uw rechten? 

Tenzij een in België geldende wettelijke bepaling dit niet toestaat, met inbegrip van GDPR, of tenzij het 

beroepsgeheim dit verhindert, heeft u op grond van de regelgeving de volgende rechten onder 

voorbehoud dat u uw identiteit kunt bewijzen: 

• Het recht van toegang, met redelijke tussenpozen, inclusief het recht om te weten of de 

verwerkingsverantwoordelijken van uw gegevens deze verwerken; 

• Het recht om, met redelijke tussenpozen, een kopie te ontvangen van uw verwerkte 

gegevens, tenzij dit een inbreuk zou vormen op de rechten en vrijheden van anderen; 

• Het recht op een kopie van de verwerkte gegevens; 

• Het recht om de verwerkte gegevens te corrigeren; 

• Het recht om bezwaar te maken tegen de verwerkte gegevens; 

• Het recht om de verwerking van de gegevens te beperken; 

• Het recht om de verwerkte gegevens te wissen; 

• Het recht op de overdraagbaarheid van de verwerkte gegevens; 

• Het recht om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA): 

www.autoriteprotectiondonnees.be  
Rue de la Presse, 35 – 1000 Brussel 
Telefoon: +32 2 274 48 00 
Fax: +32 2 274 48 35 
E-mail: contact@apd-gba.be  

 
Voor kinderen onder de 16 jaar wordt de verificatie van de identiteit van de betrokkene versterkt en 

wordt het recht op raadpleging in het bijzonder omkaderd. 

U kunt uw rechten uitoefenen door contact op te nemen met de functionarissen voor 

gegevensbescherming van de verwerkingsverantwoordelijken, d.w.z. de instellingen die de covid19 

PCR-tests uitvoeren. 

Wijzigingen 

De verwerkingsverantwoordelijken kunnen te allen tijde en om uiteenlopende redenen correcties, 

aanvullingen of wijzigingen aanbrengen in deze verklaring inzake gegevensbescherming en privacy. De 

meest actuele versie is altijd beschikbaar op hun websites. 

http://www.autoriteprotectiondonnees.be/
mailto:contact@apd-gba.be

