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Zorg1
Verwerkersregister
Onderwerp, aard en doel
van het verwerken

Zorg1 BV heeft als doel de zorg te helpen vernieuwen, o.a. door het
ondersteunen van partijen (fysiotherapiepraktijken) bij het leveren
van kwalitatief hoogwaardige en efficiënte zorg. Zorg 1 BV ontwikkelt
voor dit doeleinde de Zorg1 Programma’s, waarvoor het nodig is om
gegevens te verwerken die betrekking hebben op de verleende zorg
en het effect daarvan op patiënten. Zorg 1 BV spant zich daarbij in om
zo min mogelijk (gevoelige) Persoonsgegevens te verwerken en waar
mogelijk gebruik te maken van gepseudonimiseerde en
geaggregeerde gegevens.

Persoonsgegevens
mederwerkers Klant

Zorg 1 BV verwerkt contactgegevens van medewerkers van praktijken
om waar relevant contact met hen te onderhouden over het gebruik
van de Zorgproducten die Zorg 1 levert, zoals:
•
•
•

Naam
E-mailadres werk
Functie

Zorg 1 BV verwerkt ook gegevens over de zorg die is verleend door
medewerkers van praktijken, zoals prestatiecodes van de verrichte
behandelingen, begin, eind, tevredenheid van de patiënt, mate van
herstel, aantal verrichtingen, totale verrichtingen, en dergelijke. Dit is
gekoppeld aan een “TherapeutID” dat is gepseudonimiseerd door het
EPD. Daardoor kan Zorg1 BV de naam en AGB-code van de
therapeuten niet herleiden.
Het codeboek van Zorg 1 BV bevat de volledige verzameling van
categorieën (persoons)gegevens die Zorg 1 BV verwerkt om de
kwaliteit en effectiviteit van de verleende zorg te analyseren en helpen
verbeteren.

Persoonsgegevens
patiënt

Persoonsgegevens van patiënten
•
•
•

PatiëntID (gepseudonimiseerd door EPD)
Leeftijd
Geslacht
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Zorg1
Bewaartermijn

Zolang als de Gebruiksovereenkomst voortduurt en maximaal 3
maanden daarna, tenzij anders is voorgeschreven door een wettelijke
verplichting.

Land van verwerken

Nederland, en buiten de EEG met passende waarborgen in
overeenstemming met de AVG, waaronder standaardclausules die
daarvoor beschikbaar zijn gesteld door de Europese Commissie.

Categorieën
Subverwerkers

•
•
•
•
•

Aanbieder kantoorautomatisering (hoofdkantoor in de VS,
tevens gevestigd in de EU in Ierland).
Aanbieder mailsysteem voor nieuwsbrieven (hoofdkantoor in
de VS, geen vestiging in de EU).
Ontwikkelaar Zorg1 app (gevestigd in Nederland).
CRM-systeem (hoofdkantoor in de VS, tevens gevestigd in de
EU in Ierland).
Marketingbedrijf dat nieuwsbrieven verzendt via het daarvoor
bestemde mailsysteem en op aanvraag van de praktijk voor het
maken van het communicatiepakket (gevestigd in Nederland).

Categorieën
Subverwerkers

Verenigde Staten, met gebruikmaking van de standaardclausules van
de EU.

Beveiligingsmaatregelen

Zie Annex II
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