REGLEMENT PRIVACYCOMMISSIE NHR versie 1.0 (vastgesteld 30 juni 2020)
Artikel 1. Definities
In dit Reglement hebben de volgende begrippen, telkens aangeduid met een hoofdletter, de volgende
betekenis:
AVG:

Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en
de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van
natuurlijke personen in verband met de verwerking van
persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die
gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG;

NHR:

de Nederlandse Hart Registratie;

Persoonsgegevens:

Persoonsgegevens in de zin van de AVG;

Privacycommissie:

de door de Verantwoordelijken in het leven geroepen
Privacycommissie, welke als taak heeft om de
Registratiecommissies gevraagd en ongevraagd te
adviseren aangaande het voldoen aan toepasselijke wet- en
regelgeving, waaronder de AVG en de Wgbo;

Registratie(s):

de door de Verantwoordelijken in stand gehouden
kwaliteitsregistratie(s) op het gebied van hartzorg;

Registratiecommissie(s):

de commissie(s) waarin de Verantwoordelijken gezamenlijk
het doel en de middelen van de verwerking van
Persoonsgegevens vaststellen;

Verantwoordelijke(n):

Verwerkingsverantwoordelijke(n) in de zin van de AVG.

Artikel 2. Achtergrond
2.1

Dit Reglement beschrijft de taken en de samenstelling van de Privacycommissie NHR. Daarnaast is in
dit Reglement beschreven hoe de Privacycommissie vergadert en besluiten neemt.

Artikel 3. Taken, bevoegdheden en samenstelling Privacycommissie
3.1

De Privacycommissie heeft als taak om de Registratiecommissie gevraagd en ongevraagd te adviseren
over vragen op het gebied van geldende wet- en regelgeving ten aanzien van de eerbiediging van de
persoonlijke levenssfeer, waaronder de AVG en de Wet op de geneeskundige
behandelingsovereenkomst (Wgbo; BW, boek 7, titel 7, afdeling 5).

3.2

De Privacycommissie geeft, gezien art. 7 Reglement Registratiecommissies, in het bijzonder advies:
– naar aanleiding van verzoeken van Registratiecommissies;
– voorafgaand aan een besluit aangaande het op individueel niveau koppelen van
persoonsgegevens met gegevens uit externe bronnen.

3.3

De Privacycommissie telt ten minste vier leden en heeft een voorzitter, een plaatsvervangend
voorzitter en een secretaris. De Privacycommissie wordt in eerste instantie benoemd door de NVZ en

de NFU. Nieuwe leden worden vervolgens benoemd door de Privacycommissie zelf. De leden hebben
zitting voor de duur van drie jaar, met telkens een mogelijkheid tot verlenging met eenzelfde termijn.
3.4

De leden worden geacht hun werkzaamheden om niet te verrichten. Zij worden geacht de
vergaderingen bij te wonen.

3.5

Het lidmaatschap eindigt door opzegging door het lid of doordat het lid niet meer werkzaam is voor de
organisatie van waaruit het lid is geworven. Het lidmaatschap eindigt eveneens als de rest van de
voltallige vergadering unaniem besluit het lidmaatschap van de betrokkene te beëindigen.

Artikel 4. Vergaderingen en besluiten
4.1
De Privacycommissie vergadert minimaal één keer per jaar of zo veel vaker als de voorzitter dit nodig
acht. De voorzitter stelt de agenda vast. De agenda wordt uiterlijk twee weken van tevoren aan de
leden toegezonden.
4.2

De Privacycommissie besluit bij voorkeur bij unanimiteit. Wanneer dit niet mogelijk blijkt, worden
besluiten genomen met meerderheid van stemmen. In het laatste geval dienen alle leden van de
Privacycommissie hun stem uit te brengen.

4.3

Van de vergaderingen worden notulen gemaakt en gearchiveerd door de secretaris. Het archief wordt
bewaard door de NHR.

Artikel 5. Wijzigingen Reglement
5.1
Wijzigingen van dit Reglement kunnen slechts plaatsvinden met goedkeuring van twee derde van alle
Deelnemers.
Artikel 6. Onvoorzien
6.1
Bij onvoorziene omstandigheden tracht de commissie tot een redelijke oplossing te komen, waar nodig
na overleg met de NHR.

