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Introductie
Het Ministerie van VWS en de Federatie zijn overeengekomen dat een vast bedrag wordt gereserveerd voor de bevordering van het kwaliteitsbeleid van de
medisch specialisten; ook wel Kwaliteitsgelden Medisch Specialisten genoemd.
De Stichting Kwaliteitsgelden Medisch Specialisten (“SKMS”) beheert deze kwaliteitsgelden. Zij is opgericht door de Federatie en Zorgverzekeraars Nederland
(ZN).
SKMS heeft ten doel:
a. het beheren van de gelden bestemd voor het kwaliteitsbeleid medisch specialisten, dat niet reeds op een andere wijze wordt gefinancierd;
b. het goedkeuren van projectaanvragen en (meer)jaarplannen van het kwaliteitsbeleid medisch specialisten aan de hand van de door de Federatie vastgestelde inhoudelijke criteria, zoals vastgelegd in de kaderbrief.
Dit doel tracht SKMS te bereiken door:
a. het jaarlijks ter beschikking stellen van gelden aan de SKMS-gerechtigden
(de Federatie Medisch Specialismen en haar leden) voor het uitvoeren
van goedgekeurde projectaanvragen en (meer)ja(a)r(en)plan(nen)
b. het sluiten van samenwerkingsovereenkomsten (“subsidiebesluit”) met
de SKMS-gerechtigden teneinde hetgeen hiervoor onder a. van dit artikel
is omschreven te effectueren,
en voorts al hetgeen met een en andere rechtstreeks of zijdelings verband
houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.
SKMS neemt uw privacy serieus. In dit Privacy Statement staat hoe SKMS uw
persoonsgegevens verwerkt en beschermt. Wijzigingen in dit privacy Statement
worden op onze website bekend gemaakt en zullen, indien het ingrijpende wijzigingen zijn, ook steeds direct aan u bekend gemaakt worden.
SKMS is gevestigd te Utrecht aan de Mercatorlaan 1200. SKMS treedt op als
verantwoordelijke partij voor de verwerking van uw persoonsgegevens onder
de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp).
SKMS is bereikbaar via de website www.skms.nl en het e-mailadres skms@demedischspecialist.nl.
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Hoe worden uw persoonsgegevens gebruikt?
SKMS gebruikt uw persoonsgegevens zodat zij aan haar financiële verplichtingen jegens u kan voldoen. Deze financiële verplichtingen -waaronder vacatiegelden en reiskostenvergoeding- vloeien voort uit het feit dat u zitting heeft genomen in een werkgroep ten behoeve van SKMS. SKMS ontvangt uw

persoonsgegevens op directe wijze via uw persoonlijke aanmelding of opgave
om zitting te nemen in een werkgroep. Het gaat dan om de volgende gegevens:
- Titels
- Voorletter(s)
- Tussenvoegsel(s)
- Achternaam
- (Medisch) specialisme(n)
- Geslacht
- Privéadres
- Huisnummer
- Huisnummer toevoeging
- Postcode
- Woonplaats
- Land
- BSN (wordt slechts gevraagd indien onkostenvergoedingen moeten worden
uitbetaald om daarmee te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting op
grond van de Wet IB)
- IBAN nummer
SKMS zal uw gegevens voor de volgende doeleinden gebruiken:
• Om (financiële) administratie te verzorgen;
• Om aan u toekomende vergoedingen te kunnen uitbetalen;
• Om te voldoen aan haar wettelijke verplichtingen jegens de Belastingdienst
voor de aan u uitbetaalde bedragen (BSN)
• Om jouw dossier te beheren en voor archiefdoeleinden;
Uw gegevens worden niet langer opgeslagen dan nodig is voor de doeleinden
waarvoor zij zijn ontvangen of zolang als we bij wet verplicht zijn.
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Wie hebben er toegang tot uw gegevens?
SKMS gaat discreet om met uw persoonsgegevens en zal uw gegevens nooit
zonder uw expliciete toestemming verstrekken aan derden voor (direct) marketingdoeleinden (bijvoorbeeld voor het toezenden van aanbiedingen).
SKMS verstrekt uw gegevens alleen aan derden om aan haar verplichtingen tegenover u te kunnen voldoen en om er voor te zorgen dat derden aan hun verplichtingen jegens u kunnen voldoen.
Ook werkt SKMS samen met de Federatie en het Kennisinstituut van Medisch
Specialisten B.V. (“het Kennisinstituut”) om de verwerking van uw persoonsgegevens op efficiënte wijze te kunnen uitvoeren. Dat kan betekenen dat sommige werkzaamheden van SKMS uitgevoerd worden door de Federatie en/of
het Kennisinstituut.
Automatisch gegenereerde informatie die SKMS verzamelt voor statistische
doeleinden (in het kader van de werking van de website) en de beveiliging en

2/4

verbetering van de website zullen alleen aan derden worden verstrekt voor zover zij niet tot jou herleidbaar zijn.
SKMS kan uw gegevens ook aan derden verstrekken indien zij daar op grond
van wet- en regelgeving toe is verplicht (bijvoorbeeld de Belastingdienst in het
kader van aan u uitbetaalde bedragen), zij daartoe genoodzaakt is als gevolg
van een rechtszaak en/of in het geval zij dat noodzakelijk acht ter bescherming
van haar eigen rechten.
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Wat zijn uw rechten?
U heeft het recht om informatie op te vragen over de persoonsgegevens die we
over u bewaren. Indien die gegevens onjuist, niet (meer) van toepassing of onvolledig zijn dan kunt u ons vragen om deze gegevens te wijzigen of te verwijderen. Hiervoor kunt u contact opnemen met skms@demedischspecialist.nl.
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Hoe worden uw gegevens beschermd?
Wij hebben passende organisatorische- en technische maatregelen genomen
om uw persoonsgegevens zo goed mogelijk te beschermen tegen verlies of
enige (andere) vorm van onrechtmatig gebruik zoals manipulatie en ongeautoriseerde toegang door onbevoegden.
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Cookies
SKMS maakt gebruik van cookies om inzicht te krijgen in het gebruik van haar
website. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op je computer, tablet of telefoon worden opgeslagen en bij volgende bezoeken aan de website worden teruggestuurd naar de server. Door gebruik te maken van onze website kunnen
cookies worden geplaatst en kan door SKMS toegang tot die cookies worden
verkregen. Cookies kunnen uw computer, tablet of telefoon of bestanden die
daarop staan niet beschadigen.
Wij gebruiken zowel eigen cookies (first party cookies) als cookies van derden
(third party cookies). Eigen cookies zijn door of voor ons gemaakt, worden door
ons op je computer, tablet of telefoon geplaatst en alleen wij hebben toegang
tot deze cookies. Cookies van derden worden door hen gemaakt en geplaatst
en alleen de derde partij heeft toegang tot die cookies. Wij hebben geen zeggenschap over de inhoud en werking van cookies van derden en zijn daarvoor
ook niet verantwoordelijk. Zowel eigen cookies als cookies van derden kunnen
tijdelijk of permanent op je computer, tablet of telefoon worden geplaatst.
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Google Analytics
SKMS maakt gebruik van Google Analytics om meer te weten te komen over
het gebruik van haar website. Google Analytics plaatst een permanente cookie
op uw computer, tablet of telefoon. De door het cookie verzamelde gegevens
worden door Google geanalyseerd en de resultaten worden aan SKMS ter beschikking gesteld. Op basis van deze analyses kan SKMS aanpassingen maken
op haar website en of service.
Sociale media buttons
Op de website wordt gebruik gemaakt van sociale media buttons, bijvoorbeeld
van Twitter. Via deze buttons kan je informatie van de website delen met anderen of aanbevelen. Via de sociale media buttons worden door derde partijen
cookies geplaatst. Deze cookies kunnen uw gebruiksgemak optimaliseren maar
ook uw surfgedrag volgen.
Via uw browser kun u de instellingen voor het plaatsten van cookies aanpassen.
U kunt uw instellingen zo aanpassen dat u tijdens het volgende bezoek aan de
website geen cookies ontvangt of dat u een melding krijgt wanneer er een
nieuw cookie naar je computer, tablet of telefoon wordt gestuurd. Ook kunt u
via uw browser cookies verwijderen. Indien u ervoor kiest om cookies uit te
schakelen kan het zo zijn dat u niet meer van alle mogelijkheden van de website van SKMS gebruik kunt maken. Raadpleeg uw browserinstructies of de
“help”-functie van uw browser om meer te weten te komen over de instellingen en het verwijderen van cookies.
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Links naar andere websites
Op de website kunnen links staan naar andere websites waar SKMS geen toezicht op houdt. SKMS is dan ook niet aansprakelijk voor de inhoud van deze
websites en de mogelijke verwerking van persoonsgegevens door deze websites.
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Vragen?
Mocht u nog vragen hebben over dit Privacy Statement dan kunt u een e-mail
met uw vraag of opmerking sturen aan skms@demedischspecialist.nl.
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