
Privacyverklaring Belangstellende pool 

GGD Corona Vaccinatie Locaties 

Belangstellende pool GGD Corona Vaccinatie Locaties  

Het is belangrijk dat uw gegevens goed beveiligd zijn. Wij zijn er voorzichtig mee en we houden ons 

aan de wet, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). 

Wie werken er met uw persoonsgegevens? 
Om deel te nemen aan de Belangstellende pool GGD Corona Vaccinatie Locaties vragen wij, GGD 

GHOR Nederland, u om uw persoonsgegevens aan ons door te geven. We gebruiken ze en we 

bewaren ze. Dat moeten we doen zoals dat in de wet staat. Dit betekent dat wij netjes en veilig met 

uw persoonsgegevens omgaan. We laten u weten welke gegevens we van u hebben, wat we ermee 

doen en wie ermee werkt. 

We delen uw gegevens met de volgende organisaties: 

• GGD: Lokale GGD-afdelingen. (vanaf nu: GGD) 

• GGD GHOR Nederland 

• Indien de lokale GGD-afdelingen het werving en selectieproces van de Corona Vaccinatie 

locaties hebben uitbesteed aan bijvoorbeeld een uitzendbureau, dan worden uw gegevens 

ook met deze organisaties gedeeld. Waarbij zij deze enkel mogen gebruiken voor inzet bij de 

Corona Vaccinatielocatie.  

Als u zich inschrijft voor de Belangstellende pool, dan slaan wij uw gegevens op. Alleen het HR team 

programmalijn Vaccineren Covid 19 van de GGD GHOR Nederland kan uw gegevens inzien. Wanneer 

uw opgegeven beschikbare tijden en locaties overeenkomen met een personeelstekort bij één van 

de Corona Vaccinatie Locaties van een lokale GGD dan worden uw gegevens doorgestuurd naar de 

HR functionaris van die GGD regio. Deze persoon zal dan contact met u opnemen om een mogelijke 

inzet te bespreken.  

Welke persoonsgegevens gebruiken we? 
We hebben uw gegevens nodig om u te kunnen benaderen vanuit de Belangstellende pool. 

Dit zijn de persoonsgegevens die wij van u nodig hebben: 

1. Voornaam & achternaam 

2. Adres 

3. Geboortedatum 

4. Telefoonnummer 

5. E-mailadres 

6. Eventueel BIG nummer 

7. Uw achtergrond wat betreft, uw mogelijke werkverleden bij de GGD en de bevoegd- en 

bekwaamheid om te prikken.  

8. Uw voorkeuren wat betreft, functie, locatie en data 

Wat gebeurt er met uw persoonsgegevens? 
We gebruiken uw persoonsgegevens om een mogelijk personeelstekort bij Corona vaccinatielocaties 

op te vullen. Hieronder ziet u wat er met uw gegevens gebeurt. 



1. Aanmelding 

2. Melding personeelstekort 

3. Administratie/nazorg 

STAP 1: U meldt zich aan voor de Belangstellende pool  

 

U heeft besloten dat u graag bij wilt dragen aan het Coronavaccinatie programma door als 

belangstellende ingeschreven te staan voor wanneer er personele inzet nodig is op de Corona 

Vaccinatie Locaties. U kunt zich aanmelden doormiddel van het online aanmeldformulier. Hier 

beantwoordt u de vragen die gesteld worden.  

Stap 2: U wordt gevraagd om te komen werken 

 

Indien een regio kampt met een personeelstekort op één of meer van hun vaccinatielocaties, dan 

nemen zij contact op met het HR team programmalijn Vaccineren Covid 19 van de GGD GHOR 

Nederland. Het team zal dan kijken of er een match is tussen de vraag van de regio en een aantal 

profielen waarover zij beschikken. Als dit het geval is voor uw profiel, dan worden uw 

contactgegevens doorgestuurd naar de regio. De regio zal dan contact met u opnemen om een 

mogelijke inzet door te bespreken. Echter, wanneer de regio het proces van werving en selectie heeft 

uitbesteed, dan zullen zij uw gegevens doorsturen naar de desbetreffende partij. Deze partij zal dan 

contact met u opnemen over het werk bij een Corona Vaccinatie Locatie. Deze partijen mogen u 

gegevens enkel voor deze doeleinde gebruiken. U bent niet verplicht om deze mogelijke inzet te 

accepteren en kunt ook weigeren om ingezet te worden.  

Stap 3: Nazorg/administratie 

 

Na een mogelijke inzet wordt het proces geëvalueerd door GGD GHOR Nederland met de 

desbetreffende GGD Regio.  Hierbij zal geen evaluatie plaatsvinden ten aanzien van uw persoonlijke 

inzet. De evaluatie ziet enkel toe op het verbeteren van het proces van het aanbieden van personen 

uit de Belangstellende pool. 

We gebruiken uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan we hierboven hebben 

uitgelegd. 

Welke wetten regelen dat we uw persoonsgegevens mogen gebruiken? 
Volgens de AVG mogen we uw persoonsgegevens alleen verwerken als we daar een geldige reden 

voor hebben. In de AVG staat wat deze geldige redenen zijn: toestemming, overeenkomst, wettelijke 

verplichting, vitaal belang, publieke taak/algemeen belang of gerechtvaardigd belang. 

We gebruiken uw gegevens om u op uw verzoek toe te voegen aan de Belangstellende pool 

waardoor u ingezet kan worden bij de lokale GGD. Uw gegevens worden dan ook met uw 

toestemming verwerkt.  

De wetten die hier gelden zijn: 

Aanmelding Melding Administratie

Aanmelding Oproep Administratie

Aanmelding Oproep Administratie



• Algemene verordening gegevensbescherming artikel 6 lid 1 onder a AVG.  

 

Hoe lang bewaren we uw persoonsgegevens? 
We bewaren uw gegevens maximaal 6 maanden. Indien het Corona Vaccinatie Programma eerder tot 

een einde komt, dan zal de lijst eerder vernietigd worden. U wordt hiervan via de mail op de hoogte 

gebracht.   

Als we uw gegevens langer willen bewaren, vragen we daar toestemming voor. Behalve als we 

volgens een andere wet verplicht zijn om ze te bewaren. 

Hoe beschermen we uw persoonsgegevens? 
We vinden het belangrijk dat uw gegevens veilig zijn. We maken daarom afspraken met de mensen 

of organisaties die de gegevens verwerken. In de afspraken staat wat ze met uw gegevens voor ons 

mogen doen. 

Wat doen we nog meer? 
• We zorgen ervoor dat we werken met veilige systemen. We testen dat of we laten dat doen. 

• Medewerkers die met uw persoonsgegevens werken, weten wat ze wel en niet met de 

gegevens mogen doen. Ze moeten de persoonsgegevens geheimhouden. 

• We zorgen dat we werken volgens vaste procedure. En we houden ons aan de wetten en 

regels die gaan over persoonsgegevens. 

Wat zijn uw rechten? 
Dit zijn uw rechten volgens de wet: 

• U hebt het recht om goede informatie te krijgen over wat er gebeurt met uw 

persoonsgegevens. 

• U hebt het recht om uw persoonsgegevens te bekijken. U kunt een kopie krijgen van uw 

gegevens. 

• Kloppen uw gegevens niet? Dan moeten we ze verbeteren. 

• U mag van ons eisen dat we uw persoonsgegevens verwijderen.  

• U kunt uw toestemming intrekken.  

In al deze situaties neemt u contact op met het HR team programmalijn Vaccineren Covid 19 van 

GGD GHOR Nederland via: vaccineren-HRzaken@ggdghor.nl  

Heeft u vragen of klachten over wat er gebeurt met uw persoonsgegevens? 
Hebt u vragen of klachten over het gebruik van uw persoonsgegevens? Neem dan contact op met het 

HR team programmalijn Vaccineren Covid 19 van de GGD GHOR Nederland via: vaccineren-

HRzaken@ggdghor.nl 

Wanneer u niet tevreden bent over de afhandeling van uw vragen of klachten door HR team 

programmalijn Vaccineren Covid 19, dan kunt u contact opnemen met de Functionaris 

Gegevensbescherming van GGD GHOR Nederland. Het mailadres is fg@ggdghor.nl. 

Heeft u uw klacht ingediend bij de Functionaris Gegevensbescherming en hebben we uw klacht 

behandeld, maar bent u het niet eens met de uitkomst of hoe uw klacht is afgehandeld? Dan kunt u 

hierover een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de 

website: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/voordat-u-een-klacht-indient 
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Wijzigingen 
Als het nodig is passen we deze privacyverklaring aan. Bijvoorbeeld als er iets verandert in wie er 

persoonsgegevens verwerkt. Of welke persoonsgegevens we gebruiken. 

We hebben deze verklaring voor het laatst aangepast op 16 juni 2021. 

 


