Privacystatement aanmelding

Dit privacystatement is bedoeld voor cliënten die zich bij Cosis aanmelden. Cosis maakt hiermee voor de
cliënt duidelijk welke gegevens zij verwerkt voor de aanmelding en waarom dat is.

Wat zijn persoonsgegevens?
Persoonsgegevens is alle informatie over een persoon. Dit kan bijvoorbeeld zijn je naam, geboortedatum,
adres, telefoonnummer of een foto of video van jou.
Bijzondere persoonsgegevens zijn gegevens die extra gevoelig zijn en extra beschermd moeten worden. Dit
zijn bijvoorbeeld je gegevens over de indicatie of beschikking die jij hebt.

Wat is verwerken?
Verwerken is alles wat Cosis kan doen met jouw persoonsgegevens. Bijvoorbeeld bekijken, veranderen,
verwijderen en doorsturen is allemaal verwerken. Ook het maken van een kopie of een foto is verwerken.

Welke persoonsgegevens verwerken wij van jou?
Cosis verwerkt voor de aanmelding de volgende gegevens van jou:
 Voor- en achternaam, adres, geboortedatum
 Contactgegevens, zoals telefoonnummer en e-mailadres
 Welke soort hulp je wilt ontvangen en waar je dit wilt
 Grondslag (VG of GGZ) en ook welke indicatie/beschikking je hebt als dit bekend is
 Reden van aanmelding bij Cosis
Wanneer je ervoor kiest om zorg of ondersteuning van Cosis te ontvangen dan vragen wij meer gegevens
van jou. Dit kan je lezen in het privacyreglement voor cliënten van Cosis.

Waarom verwerken wij jouw gegevens?
Cosis mag jouw gegevens alleen verwerken als zij daar een goede reden voor heeft. Deze redenen kunnen
zijn:
 Start maken met een dossier, zodat wij bijvoorbeeld afspraken kunnen vastleggen over jouw
aanmelding.
 Jouw aanmelding in behandeling nemen, zodat wij jou beter kunnen helpen met het zoeken naar
een passende plaats. En samen kunnen komen tot een passend antwoord op hulpvraag.

Hoe lang bewaren wij jouw gegevens?
De gegevens worden 15 jaar bewaard. Wanneer de gegevens niet meer nodig zijn dan worden deze eerder
verwijderd.

Wie heeft er toegang tot jouw gegevens?
Alleen mensen van Cosis die jouw gegevens echt nodig hebben mogen jouw gegevens hebben. Dit zijn
medewerkers die jouw aanmelding in behandeling nemen of jouw vraag moeten beantwoorden.

