Opdrachtformulier verstrekking (patiënt)gegevens aan SFK.
Naam Apotheek
:
Adres
:
Contactpersoon (tekenbevoegd)
:
AGB code apotheek
:
Apotheek code
:
Hierna aangeduid als "Afnemer".
1. Afnemer heeft met Stichting Farmaceutische Kengetallen (SFK) een overeenkomst
gesloten die ziet op de bewerking door SFK van gegevens die voor en onder
verantwoordelijkheid van Afnemer in Pharmacom zijn opgeslagen.
2. PharmaPartners heeft met SFK afspraken gemaakt over de methode van extractie van
de daarvoor benodigde gegevens uit Pharmacom. Die afspraken houden in dat
PharmaPartners, nadat Afnemer daarvoor opdracht heeft gegeven, de in bijlage 1
gespecificeerde gegevens betreffende de patiënten van Afnemer aan SFK
respectievelijk aan ZorgTTP verstrekt. ZorgTTP verricht in opdracht van SFK
pseudonimiseringsbewerkingen.
3. Afnemer verzoekt hierbij PharmaPartners – en geeft opdracht in de zin van art. 12 Wet
bescherming persoonsgegevens – om de desbetreffende gegevens aan SFK
respectievelijk ZorgTTP te verstrekken.
4. Afnemer is ermee bekend dat PharmaPartners niet is betrokken bij de dienstverlening
van SFK en ZorgTTP, en dat Afnemer, als verantwoordelijke in de zin van de Wet
bescherming persoonsgegevens, zelf verantwoordelijk is voor de afspraken die hij met
SFK heeft gemaakt over de vertrouwelijkheids- en privacyaspecten van de verwerking
van gegevens door SFK en ZorgTTP.
5. PharmaPartners verstrekt de gegevens zoals zij zijn opgenomen in de systemen van
PharmaPartners ("as is"). PharmaPartners doet geen toezeggingen met betrekking van
de beschikbaarheid, juistheid of volledigheid van de gegevens.
6. PharmaPartners verstrekt de gegevens totdat Afnemer of SFK schriftelijk verzoekt de
verstrekking te staken of, indien dat eerder is, totdat de overeenkomst betreffende de
samenwerking tussen PharmaPartners en SFK eindigt.
7. Verstrekking van de gegevens vindt plaats onder de algemene en aanvullende
voorwaarden die van toepassing zijn op de tussen Afnemer en PharmaPartners
gesloten overeenkomst voor de levering van Pharmacom.
Ondertekening:

__________________
Naam:
Functie:
Datum:
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Bijlage 1: Dataset
A. De volgende patiëntgegevens worden rechtstreeks aan de SFK verstuurd (huidige
situatie):
MENSNR
GEBOORTEJAAR
CIJFERS VAN DE POSTCODE
GESLACHT
B. De volgende patiëntgegevens worden versleuteld naar ZorgTTP verstuurd, die aan SFK
op basis daarvan pseudoniemen aanlevert (NIEUW):
GEBOORTEDATUM
GEBOORTE(ACHTER)NAAM
VOORLETTERS
POSTCODE
GESLACHT
UZOVI Zorgverzekeraar (vanaf tweede kwartaal 2018)
Verzekerdennummer (vanaf tweede kwartaal 2018)
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