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Privacy bijlage NICE registratie 

NICE heeft geen toegang tot gegevens die herleidbaar zijn naar individuele patiënten, of 

naar individuele IC-afdelingen van deelnemende ziekenhuizen. 

Dergelijke privacygevoelige informatie wordt beheerd door de afdeling Klinische 

Informatiekunde van het Academisch Medisch Centrum te Amsterdam (KIK/AMC) die als 

'verwerker' een verwerkersovereenkomst heeft met alle deelnemende ziekenhuizen. 

Uitwisseling van privacygevoelige informatie vindt altijd plaats tussen zorginstelling en 

KIK/AMC, en nooit tussen zorginstelling en NICE.  

Rollen van partijen 

Deelnemer is verwerkingsverantwoordelijke in de zin van artikel 4 onder 7 Avg. KIK/AMC is 

verwerker in de zin van artikel 4 onder 8 Avg. NICE draagt zorg door haar methodologische 

en logistieke aansturing van de verwerker namens de verwerkingsverantwoordelijke, voor 

een uniforme verwerking van gegevens; NICE is geen verwerkingsverantwoordelijke en 

evenmin verwerker (in de zin van artikel 4 Avg). De taken en bevoegdheden van NICE zijn 

vastgelegd in de Mandateringsovereenkomst tussen Deelnemer en NICE. In het Reglement 

Registratiecommissie is vastgelegd op welke wijze de registratiecommissie gevraagd en 

ongevraagd adviezen kan geven over beslissingen ten aanzien van methodologische en/of 

logistieke instructies die NICE mag geven op basis van het door Deelnemers gegeven 

mandaat. 

Rechten van betrokkenen 

Wanneer een betrokkene zich meldt met een verzoek aangaande diens persoonsgegevens, 

zullen zowel NICE als KIK/AMC deze verwijzen naar de desbetreffende Deelnemer. 

KIK/AMC zal Deelnemer zo nodig en waar mogelijk ondersteunen bij het tegemoet komen 

aan het verzoek van de betrokkene. 

Informatieveiligheid 

KIK/AMC werkt conform NEN 7510 en ISO 27001. Het beheer van medische registraties 

door KIK/AMC, waaronder NICE, is ISO 27001 gecertificeerd. Elke 12 maanden vindt een 

audit plaats om vast te stellen dat KIK/AMC nog steeds aan de vereisten van ISO 27001 

voldoet. De functionaris gegevensbescherming (privacy officer) bij KIK/AMC waakt erover 

dat de privacywetgeving secuur wordt nageleefd. 

Datalekken 

Mogelijke datalekken zullen terstond door KIK/AMC aan de desbetreffende Deelnemer(s) 

worden gerapporteerd zoals vastgelegd in de Verwerkersovereenkomst tussen Deelnemer 

en KIK/AMC. Mocht NICE kennis krijgen van een datalek, dan zal ook zij dit rapporteren aan 

de desbetreffende Deelnemer(s) en aan KIK/AMC. Eventuele rapportage van datalekken 

aan de Autoriteit Persoonsgegevens en zo nodig aan betrokkenen, is de 

verantwoordelijkheid van de Deelnemer(s). 
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Gegevenskwaliteit 

Een goede kwaliteitsregistratie vereist goede gegevenskwaliteit. Daartoe zal KIK/AMC, 

onder aansturing van NICE, de aangeleverde gegevens screenen. Bovendien zal een 

geselecteerde en geautoriseerde groep medewerkers van KIK/AMC periodiek een 

steekproef houden bij de Deelnemer, om te controleren of de aangeleverde gegevens juist, 

volledig en actueel zijn.  

Data export 

Onder geen beding zullen tot individuen of tot Deelnemers herleidbare gegevens worden 

verwerkt buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Zoveel als mogelijk wordt ernaar 

gestreefd de gegevensverwerking te laten plaatsvinden binnen Nederland. 

Data transport 

Communicatie en uitwisseling van vertrouwelijke (gepseudonimiseerde) gegevens zal 

uitsluitend via de beveiligde infrastructuur van NICE Online plaatsvinden. Bij ontvangst van 

vertrouwelijke gegevens via andere media krijgt de verzender een waarschuwing van 

KIK/AMC dat de gegevens niet juist verzonden zijn en dat deze gegevens permanent 

verwijderd zijn.  

 


