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Noorderhart Privacyverklaring voor stagiairs 

 

Inleiding 
 

Via deze website meldt u zichzelf aan voor een reeds toegekende stage bij Noorderhart vzw (Noorderhart). De 

persoonsgegevens die Noorderhart u hiervoor vraagt en/of die u invult op de website en/of op een andere manier aan 

Noorderhart bezorgt, worden verwerkt in overeenstemming met deze privacyverklaring van Noorderhart. 

We willen u in de eerste plaats dan ook zo goed mogelijk inlichten waarvoor we uw persoonsgegevens gebruiken.  

 

 

Volgende basisprincipes hanteren we in de omgang met uw persoonsgegevens: 
 

 We bewaren alleen die gegevens die we nodig hebben om onze dienstverlening mogelijk te maken; 

 We streven ernaar uw gegevens nauwkeurig en correct te verwerken; 

 We bewaken de bewaartermijn van uw gegevens zodat we ze niet langer dan noodzakelijk bewaren; 

 Het ziekenhuis neemt maatregelen die ervoor zorgen dat uw gegevens worden beschermd tegen toegang door 

onbevoegden, verlies of vernietiging; 

 Onze verantwoordelijkheid over uw persoonsgegevens dragen we uit naar iedereen die ermee in aanraking 

komt. 

 

Opgelet voor wettelijke beperkingen bij het uitoefenen van uw rechten: 
 

Elke stagiair van wie het ziekenhuis gegevens verwerkt heeft per definitie rechten die ervoor zorgen dat u deze gegevens 

kunt inkijken, een kopij ervan kunt ontvangen, een vraag tot verbetering van deze gegevens kan stellen enz. Deze 

rechten kunnen beperkt worden door specifieke regelgeving die op de verwerking van toepassing is. Daarom zal het 

ziekenhuis bij elke vraag om een recht uit te oefenen, eerst het wettelijk kader aftoetsen. 

 

Registreren voor een stage binnen Noorderhart 

1. Uw persoonsgegevens – doeleinden en rechtsgrond van de verwerking  

We gebruiken uw persoonsgegevens in overeenstemming met de wettelijke bepalingen en voor de volgende doeleinden:  

 

 Het opstellen van een stageovereenkomst 

 personeelsbeheer 

 

De verwerking van uw persoonsgegevens is bijgevolg noodzakelijk om maatregelen te kunnen nemen voorafgaand aan 

het sluiten van een stageovereenkomst en voor de nodige voorbereidingen bij de uitvoering van deze overeenkomst. 

 

2. Welke gegevens verzamelen we? 

 

Wanneer u zichzelf registreert via de website, vragen we u om ons een aantal gegevens te bezorgen zodat we u kunnen 

contacteren en de stage kunnen voorbereiden.  

 

Het gaat hier dan o.a. om de volgende persoonsgegevens: 
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- Persoonlijke identificatiegegevens zoals voor- en achternaam, geboortedatum, geboorteplaats, leeftijd, 

geslacht, nationaliteit, rijksregisternummer adres, telefoonnummer, e-mailadres, overige contactgegevens 

- Informatie over opleiding(en), informatie over de stageafdeling en de stageperiode 

 

Wanneer u ongevraagd en uit eigen initiatief gevoelige informatie aan Noorderhart verstrekt, geeft u door akkoord te 

gaan met deze privacyverklaring toestemming aan Noorderhart om deze informatie te verwerken binnen het 

stagegebeuren.  

 

3. Uw rechten met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens  

 

Bij de verwerking van uw persoonsgegevens in het kader van de stage, beschikt u over volgende rechten:  

 

 Het recht op inzage in, verbetering en wissen van uw persoonsgegevens;  

 Het recht om tegen de verwerking bezwaar te maken;  

 Het recht op gegevensoverdraagbaarheid en op beperking van de verwerking; 
 
De uitoefening van deze rechten moet overeenkomstig de wettelijke formaliteiten en voorwaarden gebeuren.  

4. We beschermen uw gegevens  

 

Noorderhart verbindt zich er toe om uw persoonsgegevens te verwerken overeenkomstig de toepasselijke wetgeving 

inzake de verwerking van persoonsgegevens, waaronder:  

 de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de 

bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het 

vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (beter bekend als ‘GDPR’) 

 de Wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de 

verwerking van persoonsgegevens (Kaderwet).  

Wanneer u vindt dat het ziekenhuis uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens niet of niet op juiste wijze 
respecteert, of u hebt vragen hierover, kan u steeds terecht bij de Data Protection Officer (DPO) van Noorderhart. 

Privacy@noorderhart.be 
 011 82 64 86 
 Contactformulier website Noorderhart 
 Bureau: Eerste verdieping huisartsenwachtpost, naast de dienst IT 

 

Daarnaast heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit.  
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Indien u een klacht wenst in te dienen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit kan dit via: 

Het recht om klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit 
https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/verzoek-klacht-indienen.  

 
 
Gegevensbeschermingsautoriteit 
Drukpersstraat 35, 1000 Brussel 
 
+32 (0)2 274 48 00 
+32 (0)2 274 48 35 
Contact@apd-gba.be 
 
 

5. Doorgifte 

 

We geven uw gegevens niet door aan derden, behalve aan ‘verwerkers’. D.w.z. dienstverleners die persoonsgegevens 

uitsluitend ten behoeve van Noorderhart verwerken  

6. Bewaartermijn  

 

We bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan nodig voor de hogervermelde doeleinden. Na afloop van de stage 

worden uw gegevens alleen bewaard voor zover dit wettelijk verplicht is, of in het kader van opvolging van de stage 

doorheen de opleiding. In dat laatste geval bewaren we uw gegevens voor de duurtijd van de opleiding aangevuld met 

de duurtijd van de opleiding zonder vertraging. (voorbeeld, een opleiding van 3 jaar zal dus een bewaartermijn hebben 

van 6 jaar). 

7. Wijziging en akkoord met privacyverklaring  

 

Noorderhart kan deze privacyverklaring op elk moment en met onmiddellijke ingang wijzigen om te kunnen blijven 

voldoen aan de toepasselijke regelgeving, of aan gewijzigde praktijk, binnen de grenzen van de toepasselijke 

reglementering.  

Wanneer u zich registreert voor een toegekende stage bij Noorderhart, verklaart u deze privacyverklaring te hebben 

gelezen en in te stemmen met de inhoud ervan.  

 

8. Over dit document 

 

Dit is de Privacyverklaring voor stagiairs van: 

 

Noorderhart vzw 

Maatschappelijke zetel: 

Maesensveld 1 

3900 Pelt 

 

+32 (0)11 82 60 00 

www.noorderhart.be 

Datum laatste aanpassing: 02/12/2021 
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