
Privacyverklaring 
Versie: oktober 2022 

 

Van     : LongfunctiecentrumO2CO2 B.V. 

Bestuurder en contactpersoon  : Mw. C.J. Lammering 

Adres     : Statenplein 21, 2582 EZ Den Haag 

Contactgegevens   : info@longfunctiecentrumO2CO2.nl, 06-43626967 

 

Patiënten hebben op grond van de AVG het recht om te weten wat er met hun persoonsgegevens 

gebeurt. Dat wordt in deze privacyverklaring omschreven.  

Het hoofddoel van het verwerken van persoonsgegevens is het kunnen uitvoeren van 

longfunctieonderzoeken. Meer specifiek zijn de doelen van de verwerkingen:  

• het verlenen van zorg; 

• het verrichten van wetenschappelijk onderzoek;     

• het opleiden en onderwijzen van medewerkers;   

• het declareren en innen van de kosten;   

• het voeren van administratie en uitvoeren van interne beheersactiviteiten; 

• kwaliteitsbewaking en -bevordering; 

• het voorkomen en bestrijden van identiteitsfraude; 

• het met u in contact treden en reageren op gestelde vragen; 

• het informeren over nieuwe producten en/of diensten (enkel met toestemming); 

• het verzenden van digitale nieuwsbrieven en afspraakherinneringen (enkel met 

toestemming); 

• het verbeteren van de website.  

 

De soort persoonsgegevens, die van u (en/of uw vertegenwoordiger1) worden verwerkt, zijn:  

• het BSN; 

• NAW-gegevens; 

• geboortedatum; 

• afspraken met betrekking tot het longfunctieonderzoek; 

• gezondheidsgegevens; 

• telefoonnummers; 

• e-mailadressen; 

• bankrekeningnummer; 

• NAW-gegevens van de verwijzer of een derde-opdrachtgever. 

 

De rechtsgronden voor de verwerkingen zijn2:  

• de met u gesloten overeenkomst;  

• de door u gegeven toestemming; 

 
1 Bij minderjarige patiënten tot 16 jaar en wilsonbekwame patiënten hebben vaak hun vertegenwoordigers het recht om de 

patiëntenrechten uit te oefenen. 

2 Er worden geen persoonsgegevens aan een persoon of organisatie verstrekt buiten de EU of een internationale organisatie. 

Er wordt geen gebruik gemaakt van geautomatiseerde besluitvorming. 
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• het voldoen aan wettelijke verplichtingen; 

• het beschermen van vitale belangen van uzelf of anderen; 

• de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van LongfunctiecentrumO2CO2 B.V.; 

• het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek. 

 

Om een longfunctieonderzoek te kunnen doen is het noodzakelijk dat u vooraf persoonsgegevens 

verstrekt en ook toestemming geeft om persoonsgegevens te verwerken. Als u die toestemming niet 

verleent, wordt geen onderzoek gedaan. U heeft het recht om een al gegeven toestemming voor het 

verwerken van persoonsgegevens in te trekken. Dat kan gevolgen hebben voor het onderzoek en de 

communicatie daarover. De kosten van het hele onderzoek kunnen in dit geval toch in rekening 

worden gebracht. 

 

De eventuele ontvangers van de persoonsgegevens zijn:  

• uzelf; 

• uw huisarts (met uw toestemming); 

• uw zorgverzekeraar; 

• de opdrachtgever van het onderzoek, indien u dat niet zelf bent (een eventueel 

blokkeringsrecht wordt in acht genomen); 

• een derde, indien het verstrekken van persoonsgegevens wettelijk verplicht is.  

 

LongfunctiecentrumO2CO2 B.V. leeft de wettelijke bewaartermijnen na. Als er geen wettelijke termijn is 

vastgesteld, dan worden de persoonsgegevens niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor het doel 

waarvoor de persoonsgegevens zijn verzameld en gebruikt. Voor medische gegevens in verband met 

een longfunctieonderzoek geldt in de regel de wettelijke bewaartermijn van twintig jaar vanaf de laatste 

wijziging van het medisch dossier. De bewaartermijn kan om verschillende redenen langer zijn, 

bijvoorbeeld bij erfelijke of chronische aandoeningen. Ook kunnen uw persoonsgegevens langer bewaard 

worden als er sprake is van een klacht of andersoortig geschil.  

 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens te laten wijzigen, namelijk als iets feitelijk onjuist is, 

onvolledig is of niet terzake doende. Daarnaast heeft u in principe recht op vernietiging van het 

dossier. Daarop bestaat een aantal uitzonderingen, bijvoorbeeld als het dossier nodig is om verweer 

te kunnen voeren tegen een klacht. Ook heeft u recht op inzage in en een kopie van het dossier, tenzij 

dat in strijd zou komen met de persoonlijke levenssfeer van een ander. Indien u een kopie van het 

dossier wilt, vermeld dan bij dat verzoek of u een elektronisch of papieren afschrift wilt ontvangen. Het 

recht op dataportabiliteit houdt in dat u de gegevens mag laten overdragen aan een andere 

organisatie. LongfunctiecentrumO2CO2 B.V. reageert in principe binnen een maand op een verzoek met 

betrekking tot uw dossier. Indien u iets aan het dossier wilt aanvullen, dan kunt u een verklaring 

toezenden. Deze verklaring wordt dan aan het dossier toegevoegd. 

 

Een klacht over de verwerking van persoonsgegevens kan worden ingediend bij de Autoriteit 

Persoonsgegevens. Het wordt op prijs gesteld als u eerst met mevrouw Lammering contact opneemt 

om te bezien of aan de onvrede tegemoet kan worden gekomen. 


