
Omgang met 
persoonsgegevens

Het privacyreglement 
van Atlant

Reglement inzien

Als u meer wilt weten over het privacy-

reglement van Atlant, neem dan contact 

op met een teamleider of sectorhoofd. 

Zij bezorgen u kosteloos een afschrift. 

Ook voor vragen kunt u bij hen terecht.
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persoonsgegevens bewaren | voorwaarden voor verwerking en verstrekking | 

welke gegevens | reglement inzien

O
kt

o
b
er

 2
0
1
6

Telefoon: 

(055) 506 74 56

Postadres: 

Postbus 10, 7300 AA Apeldoorn

Mailadres: 

bureauzorgentree@atlant.nl

Website: 

www.atlant.nl



Om welke gegevens 
gaat het?

Atlant bewaart diverse gegevens van u, 

zoals uw woonplaats, geboortedatum, 

telefoonnummer en eventueel uw religie. 

Veel van deze persoonsgegevens hebben 

wij nodig om goed voor u te kunnen 

zorgen. Bijvoorbeeld bij behandeling in 

het ziekenhuis of als uw zorgverzekeraar 

om informatie vraagt.

Voorwaarden vastleggen 
en verstrekken
 
Als u bij Atlant behandeld of verzorgd 

wordt, tekent u een zorgovereenkomst. 

Daarmee geeft u ons toestemming om uw 

persoonsgegevens vast te leggen en deze 

te gebruiken als dit nodig is om ernstige 

gezondheidsschade te voorkomen. 

Wij verstrekken uw gegevens ook aan 

instanties die deze nodig hebben, zoals 

Atlant heeft persoonsgegevens zoals uw 
naam, adres, geboortedatum en telefoon- 
nummer nodig om goed voor u te kunnen  
zorgen. Die gegevens bewaren wij uiterst  
zorgvuldig. Het privacyreglement van  
Atlant ziet daarop toe. 

Omgang met 
persoonsgegevens

de belastingdienst, uw ziektekosten-

verzekeraar en het pensioenfonds. 

Binnen Atlant verstrekken wij uw 

gegevens alleen aan medewerkers 

die vanuit hun functie toegang hebben 

en verplicht zijn tot geheimhouding.

Gegevens bewaren 

Uw persoonsgegevens worden in principe 

vijftien jaar bewaard vanaf de verwer- 

kingsdatum. Voor gegevens Wet BOPZ 

(Bijzondere Opneming in Psychiatrische 

Ziekenhuizen) gelden andere normen. 

Wilt u de gegevens inzien die Atlant van 

u bewaart dan kunt u terecht bij uw 

teamleider of divisiemanager.

Bent u ontevreden? 

Bent u ontevreden over onze omgang 

met uw gegevens, aarzel dan niet om 

dit te melden bij uw teamleider. Mocht 

uw klacht niet naar tevredenheid  

worden afgehandeld dan kunt u  

terecht bij de klachtenfunctionaris.

Persoonsgegevens, steeds meer bedrijven en instanties vragen ernaar. 

Daarmee neemt helaas ook de kans op nalatigheid in de omgang met deze gegevens 

toe. Om ervoor te zorgen dat wij zorgvuldig met úw persoonsgegevens omgaan 

heeft Atlant een reglement opgesteld. De hoofdpunten daarvan zetten we in  

deze folder voor u op een rij.


