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Bij Gors verwerken we veel persoonlijke informatie. Dat is noodzakelijk om goede zorg en ondersteuning te bieden. 

Met al die informatie gaan we zorgvuldig om en met respect voor de privacy. Wij verwachten ook van onze externe 

contacten dat zij dit doen.  

 

Leveranciers en ketenpartners 

Wij gaan ervan uit dat onze samenwerkingspartners op een correcte manier omgaan met de persoonsgegevens van 

cliënten en medewerkers. Hier zijn afspraken over gemaakt in de tussen partijen gesloten overeenkomst. In 

aanvulling hierop moet gehandeld worden volgens de regelgeving uit de Algemene Verordening 

Gegevensbescherming. 

 

De brancheverenigingen Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN), Nederlandse Vereniging van 

Ziekenhuizen (NVZ), ActiZ (organisatie van zorgondernemers), GGZ Nederland, Nederlandse Vereniging voor 

Inkoopmanagement (NEVI), Intrakoop, de inkoopcoöperatie van de zorg, InkoopAlliantie Ziekenhuizen (IAZ) en 

Santeon hebben Algemene Inkoopvoorwaarden Gezondheidszorg gedeponeerd bij de Rechtbank Den Haag onder 

depotnumer 16/2017. Deze inkoopvoorwaarden zijn van toepassing op te sluiten overeenkomsten tussen Gors  en 

leveranciers. 

 

Onderaannemers 

Hoewel het geen verplichting is om tussen verwerkingsverantwoordelijken onderling verwerkersovereenkomsten af 

te sluiten, hechten wij er wel aan hen te wijzen op de Algemene Verordening Gegevensbescherming. In de 

overeenkomst tussen deze organisaties en Gors is overeengekomen dat zij zorg- en/of dienstverlening leveren aan 

onze cliënten.  

 

Om dit mogelijk te maken ontvangen zij de naam en de contactgegevens van de betreffende cliënt en een deel van 

het ondersteuningsplan. Regelmatig vindt er afstemming plaats om dit ondersteuningsplan te evalueren. Zij 

ontvangen de gegevens van de cliënt voor hun eigen administratie. Er wordt niet langer gewerkt in opdracht van 

Gors en Gors is zodoende niet langer eigenaar van de gegevens.  

 

Vragen? 

Voor vragen of opmerkingen kunt u terecht bij onze functionaris gegevensbescherming. Deze is bereikbaar op 

privacy@gors.nl. 

https://www.vgn.nl/nieuws/nieuwe-algemene-inkoopvoorwaarden-gezondheidszorg-2017-aivg-2017
mailto:privacy@gors.nl

