Uw gegevens en het RIVM
U wilt zich mogelijk laten vaccineren tegen monkeypox. Deze vaccinatie wordt geregistreerd door de GGD.
Als u dat goed vindt, ontvangt ook het RIVM informatie over uw vaccinatie.
Dit is belangrijk want:
-

Dan weet het RIVM welke groep mensen de monkeypoxvaccinatie heeft ontvangen. Zo kan het RIVM
monitoren of de aangewezen risicogroepen in alle regio’s bereikt worden.

-

Het RIVM gebruikt deze informatie ook om te onderzoeken hoe goed het vaccin werkt.

Tijdens uw afspraak vraagt de gezondheidsmedewerker of u het goed vindt om uw gegevens te delen met het
RIVM. U tekent hiervoor een verklaring. Als u niet wilt dat het RIVM uw gegevens ontvangt, kunt u wel gewoon uw
vaccinatie krijgen.
Wat wil het RIVM van u weten?
-

Patiëntnummer bij de GGD

-

Geboortejaar

-

Geslacht

-

Postcode (alleen 4 cijfers)

-

Of u beschikt over een BSN-nummer (ja/nee)

-

De reden dat u bent uitgenodigd voor de vaccinatie, dus de risicogroep waartoe u behoort

-

Datum en locatie van uw vaccinatie(s)

-

Batchnummer van uw vaccin

-

Of u contact heeft gehad met iemand die was besmet met monkeypox

-

Of u in uw jeugd een pokkenvaccinatie heeft gehad

-

Of u problemen heeft met uw immuunsysteem

De volgende gegevens worden NIET gedeeld met het RIVM:
-

BSN-nummer

-

Naam

-

Straatnaam en huisnummer

-

Telefoonnummer

-

E-mailadres

Waarvoor en hoe verwerkt het RIVM uw gegevens?
Uw gegevens zullen worden gebruikt ten behoeve van de veiligheidsbewaking, de bestrijding van monkeypox,
onderzoek naar de werkzaamheid van het vaccin, monitoring en evaluatie van het vaccinatieprogramma, en
wetenschappelijk onderzoek. Het RIVM mag uw gegevens verwerken op basis van haar wettelijk taak om
onderzoek, preventie en bestrijding van infectieziekten uit te voeren. Uw gegevens zullen zodanig worden
verwerkt dat zij in geval van publicatie nooit herleidbaar zijn tot individuele personen. Het RIVM bewaart uw
gegevens in principe 20 jaar. Dit kan korter of langer zijn als dat noodzakelijk is voor de doelen die hierboven zijn
beschreven.
Uw rechten
U heeft het recht om uw gegevens bij het RIVM in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Hiervoor kunt u
contact opnemen met het RIVM. U wordt erop gewezen dat de mogelijkheid voor het uitoefenen van uw rechten
in de praktijk slechts bestaat wanneer het RIVM de gegevens naar u kan herleiden. Er worden in het kader van
deze verwerking bij het RIVM geen direct identificerende gegevens van u vastgelegd. Indien u hiervoor contact
opneemt en het RIVM kan u niet matchen met de gegevens die zij verwerkt, kan het RIVM hier geen opvolging aan
geven.
Meer informatie
Als u meer wilt weten over het gebruik van uw gegevens en uw rechten kijk dan op
https://www.rivm.nl/monkeypox-apenpokken/vaccinatie/privacy

