De bescherming van de persoonsgegevens
in het kader van de contactopvolging in verband met de strijd tegen de verspreiding van COVID-9
Dit document richt zich tot:
•
•

De agenten van het call center en de agenten op het terrein die de persoonsgegevens
verwerken van de indexpersonen of die de contactopvolging uitvoeren;
De supervisors van degenen die eventueel vragen moeten beantwoorden in verband met de
bescherming van de persoonsgegevens en de privacy.

Dit document heeft tot doel om:
•
•

U te herinneren aan uw verplichtingen in het kader van de verwerking van persoonsgegevens;
De begrippen uit te werken in verband met de bescherming van de persoonsgegevens en
privacy die u overgemaakt worden in de verschillende informatieve documenten van het
platform.

De te respecteren regels:
De persoonsgegevens die u verwerkt zijn vertrouwelijk. Daarenboven
verwerkt u medische gegevens (bijvoorbeeld: u vraagt of de persoon
symptomen heeft zoals hoest, koorts, ...) wat bijzonder gevoelige gegevens
zijn en waar u zo voorzichtig mogelijk mee moet omgaan.
U bent gehouden tot het beroepsgeheim en heeft een strikte
vertrouwelijkheidsplicht. Dit houdt in dat:
•

•

u de persoonsgegevens die u ontvangt enkel doorstuurt naar de
gemachtigde personen, dit wil zeggen de Sciensano-databank of de
contactpersoon van de instantie via de ter beschikking gestelde
software;
U mag geen informatie verspreiden in verband met de gegevens die
u verzamelt buiten de tool die ingevoerd wordt in het kader van deze
contactopvolging en dit zelfs wanneer de contactopvolging afgelopen
is.

Wanneer deze verplichting niet nageleefd wordt, kan u strafrechtelijk
vervolgd worden.
Volg de scenario’s die u ter beschikking gesteld werden op de voet en verwerk
enkel de gegevens die u gevraagd werden in te voeren in de ter beschikking
gestelde formulieren.
Kopieer de persoonsgegevens die u verwerkt niet, ongeacht de support
(bijvoorbeeld: schermafdruk, nemen van notities, foto met smartphone, ...).

Indien de persoon die u contacteert u vragen stelt over de verwerking van zijn
persoonsgegevens, verwijs deze persoon dan door naar de
vertrouwelijkheidsverklaring van het AVIQ die beschikbaar is op de website
www.aviq.be, tabblad “Coronavirus”.

Mocht u een probleem vaststellen bij de verwerking
persoonsgegevens, verwittig dan onmiddellijk uw supervisor.
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Concreet in verband met de e-learningslides:

1 Set-up en tooling, p. 7

Deze zin vestigt uw aandacht op de na te leven regels inzake verwerking van persoonsgegevens. Ze
herinnert u aan uw vertrouwelijkheidsplicht en het beroepsgeheim waaraan u gehouden bent. Door
de procedure voort te zetten, aanvaardt u al deze verplichtingen te respecteren.

2 Basisprincipes voor de geïnterviewden, p. 16
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Wanneer u persoonsgegevens verwerkt dan moet deze verwerking volledig transparant
verlopen ten opzichte van de betrokken persoon. U dient zijn vragen te kunnen beantwoorden.
Raadpleeg voor meer informatie hierover het punt vertrouwelijkheidsverklaring op de site van
het AVIQ (sectie “Coronavirus”) en aarzel nooit om de persoon door te sturen naar deze pagina
die alle informatie bevat in verband met de verwerking van zijn gegevens.
Stel de indexpatiënt die zich zorgen maakt dat zijn naam onthuld zou worden gerust want deze
zal nooit doorgestuurd worden naar de contactpersonen. Daarom praten we over
“anonimiteit”.
Herhaal uw vertrouwelijkheidsverplichting en het feit dat u gebonden bent door het
beroepsgeheim.

3 Basisprincipes voor de geïnterviewden, p. 23

Wat zal men met Indexpatiënt
de
gegevens
doen die ik
doorstuur?

Contact
Vanwaar heeft u Indexpatiënt
mijn gegevens?

Contact

In alle gevallen:

De gegevens die u ons communiceert worden gebruikt om de
personen te contacteren met wie u in contact geweest bent en
om ze in te lichten over de te nemen maatregelen. Uw identiteit
zal nooit onthuld worden aan de contacten die u ons
doorstuurt!
Als u tot een gemeenschap behoort, dan zal de contactpersoon
ervan ingelicht worden zodat de nodige maatregelen genomen
kunnen worden.
De doorgestuurde gegevens dienen om een opvolging te
verzekeringen bij de aanbevelingen die u krijgt.
Uw gegevens werden doorgestuurd door de Sciensanodatabank, dat is de databank die aangemaakt werd in het kader
van de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus. Deze
databank wordt strikt gereglementeerd en alle nodige aandacht
wordt eraan besteed opdat uw gegevens verwerkt worden
conform de AVG.
Uw gegevens werden doorgestuurd door een persoon die
positief testte voor het coronavirus en waarmee u in contact
gekomen bent. Het was belangrijk dat wij uw gegevens
verkregen om contact op te nemen met u en u de nodige
aanbevelingen te verschaffen om te vermijden dat het virus zich
verspreidt.
Verwijs naar het beleid inzake vertrouwelijkheid dat
beschikbaar is op de site van het AVIQ in de sectie
“Coronavirus”.
Alle
gegevens
in
verband
met
gegevensbescherming staan er beschreven.

