GDPR : het is vijf voor twaalf. Waar mag je je aan verwachten ?
De inwerkingtreding van de GDPR op 25 mei nadert met rasse schreden. Intussen kunnen we je
informeren over de concrete resultaten die je aangereikt zullen worden vóór 25 mei, op basis van
de vorderingen binnen het sectorbreed project waarover we je reeds informeerden.


Verwerkingsregister

In de apotheek ben je dagelijks bezig met (patiënt)gegevens. Vanaf 25 mei is de
verwerkingsverantwoordelijke (lees: de apotheker-titularis) verplicht om een register bij te houden
met daarin een overzicht van wat er in de apotheek met deze gegevens gebeurt.
Om het werk te vereenvoudigen, wordt een ‘kant-en-klaar’ registermodel aangeleverd. Het model is
ontwerpen op basis van interviews die afgenomen werden bij verschillende apotheken en
weerspiegelt hoe apotheken nu al werken rond persoonsgegevens. Vanaf midden kan je het model
(in
Excel
formaat)
downloaden
op
de
website
van
APB.
Je dient enkel wijzigingen door te voeren die specifiek of juist niet van toepassing zijn voor de werking
binnen jouw apotheek.


Templates

Er zijn nog andere verplichte documenten. In bepaalde gevallen zal een partij waarmee je werkt ook
gegevens voor jou verwerken. Indien dat het geval is, dient er een verwerkersovereenkomst
afgesloten te worden. Hiervoor zal een template beschikbaar gesteld worden.
Daarnaast werden ook reeds bestaande documenten en contracten onder de loep genomen. Op basis
van de aanbevelingen worden juridisch sluitende teksten en clausules uitgewerkt die je kan gebruiken,
zodat je ook hier conform bent met de vereisten van de GDPR.


Aanbevelingen

Op basis van de vaststellingen tijdens diverse gesprekken, worden aanbevelingen geformuleerd. Deze
geven aan welke punten extra aandacht verdienen en hoe deze best aangepakt worden, opdat je
conform bent met de GDPR. Hier kan je dan mee aan de slag. Mogelijk kan de situatie voor jouw
apotheek anders zijn waardoor bepaalde aanbevelingen niet van toepassing zijn.


FAQ

Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan een FAQ – frequently asked questions. De FAQ kan een
leidraad vormen in die gevallen waarin je geconfronteerd wordt met problemen.
Het verdere verloop
We onderzoeken hoe het register eventueel geïncorporeerd kan worden in MyQualityAssistant. Deze
tool zou moeten toelaten om het register gebruiksvriendelijker te maken.
Daarnaast komt er deze zomer ook nog een sectorbrede Code of Conduct. De bedoeling hiervan is om
regels op te leggen rond het gebruik van persoonlijke gegevens binnen onze sector.
Meer informatie volgt in latere communicaties.
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