Gebruikersvoorwaarden CARECODEX.ezorg.nl web portaal
Definities
•
•
•

Gebruiker: Is elke natuurlijke persoon die gebruik maakt van de functionaliteiten van het
web portaal.
Web portaal: Het uitwisselingsplatform van CareCodex op https://carecodex.ezorg.nl.
WGBO: Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst

Artikel 1. Toepassing en geldigheid van deze gebruikersvoorwaarden
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing wanneer de gebruiker het CARECODEX webportaal
gebruikt, waarmee gegevens door zorgaanbieders kunnen worden aangeboden en door
zorgaanbieders kunnen worden opgehaald.
2. Indien bepaalde onderdelen in deze gebruikers voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig
zouden zijn c.q. vernietigd zouden worden, laat dit de toepasselijkheid van de overige
bepalingen onverlet.
3. Gebruiker verklaart zich akkoord met deze voorwaarden bij het eerste gebruik van het web
portaal. Na akkoord kan gebruiker de functies van het web portaal gebruiken.
4. Wanneer gebruiker het web portaal gebruikt, is gebruiker op voorhand akkoord gegaan dat
gegevens van gebruiker worden vastgelegd voor benodigde login en registratie van gebruik.
Artikel 2. Functionaliteiten en werking web portaal
1. Het web portaal biedt aan gebruiker de mogelijkheid om cliëntgegevens in pdf-file en tekst
aan te bieden (uploaden) en/of cliëntgegevens in pdf-file te downloaden, een en ander voor
het uitwisselen van relevante cliënt informatie.
2. Gebruiker kan betreffende gegevens alleen digitaal opvragen als deze door de zorgverlener
beschikbaar zijn gesteld voor uitwisseling.
3. Beschikbaar stellen door de gebruiker is alleen toegestaan als de gebruiker daar in het kader
van de zorgverlening een behandelovereenkomst met de cliënt heeft en expliciete
toestemming, voor informatie-uitwisseling via dit medium, heeft ontvangen van de cliënt.
4. Om de gegevens te verwerken moet gebruiker op een beveiligde manier aanmelden bij het
web portaal door middel van gebruikersnaam en wachtwoord en sms-authenticatie
5. Beschikbaar gestelde gegevens worden tot maximaal 6 weken na de verwachte bevaldatum
bewaard. Dit wordt bepaald door de zorgaanbieder die de gegevens beschikbaar stelt.
Artikel 3. Verantwoordelijkheden
1. Digitaal opgevraagde gegevens die worden verstrekt dienen door gebruiker in diens eigen
systeem te worden ingevoerd.
2. Gebruiker realiseert zich dat het digitaal opvragen en in diens eigen systeem opslaan van
betreffende gegevens het verwerken van persoonsgegevens betreft, zoals bedoeld in de
AVG.
3. Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het veilige gebruik en bewaren van de betreffende
gegevens die zijn opgevraagd.
4. CARECODEX verwerkt gegevens in het web portaal overeenkomstig wettelijke voorschriften,
meer in het bijzonder de AVG.
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5. Gebruiker verklaart alleen zelf toegang te nemen tot betreffende gegevens via gebruik van
het web portaal en laat anderen geen gebruik maken van diens toegang.
6. Gebruiker zal niet handelen in strijd met de gebruikersvoorwaarden en de wet.
7. Gebruiker draagt alle verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor handelen in strijd met
deze voorwaarden.
8. Gebruiker neemt bij het gebruik van deze website alle in het maatschappelijk verkeer
geldende normen voor fatsoenlijk, zorgvuldig en rechtmatig gebruik van het internet in acht.
9. Gebruiker verschaft zich alleen toegang tot gegevens waarbij de gebruiker volgens de WGBO
een behandelrelatie mee heeft.
10. CARECODEX zal zich steeds op passende wijze inzetten voor de veiligheid van het web
portaal en het veilig kunnen gebruiken daarvan
Artikel 4. Aansprakelijkheid
1. CARECODEX aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het niet beschikbaar zijn van
bepaalde gegevens. Het is aan de gebruiker die is aangesloten bij CARECODEX.ezorg.nl om
gegevens wel of niet beschikbaar te stellen.
2. CARECODEX aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de onjuistheid of onvolledigheid
van gegevens die kunnen worden opgevraagd. De gebruiker is verantwoordelijk voor het
registreren en beschikbaar stellen van juiste gegevens.
3. CARECODEX aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het
gebruik van opgevraagde gegevens door gebruiker, alsmede voor het verlies van gegevens in
het beheer van gebruiker of een derde aan wie de gegevens door gebruiker of een ander ter
beschikking zijn gesteld.
4. CARECODEX aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor gebruik door gebruiker in strijd
met deze gebruikersvoorwaarden of enig ander strijdig gebruik.
5. CARECODEX aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor ongewenste of onvoorziene
gevolgen of schade, waaronder medische gevolgen of schade die samenhangen met of
voortvloeien uit het gebruik van het internet in het algemeen of het web portaal in het
bijzonder.
Artikel 5. Overige bepalingen
1. Het web portaal is bedoeld als service/dienstverlening aan gebruiker en is in principe een
tijdelijke voorziening.
2. CARECODEX behoudt zich het recht voor om een gebruiker het gebruik van het web portaal
(verder) te ontzeggen, door hem toegang te onthouden indien zij dit noodzakelijk acht.
3. Gebruikers verplichten zich verkregen informatie niet voor andere doeleinden of ander wijze
te gebruiken dan voor het doel waarop de informatie is verstrekt of verkregen.
4. Persoonsgegevens worden behoudends afwijkende wettelijke bepalingen, slechts in
opdracht van gebruiker verwerkt.
5. CARECODEX is verplicht tot geheimhouding van de persoonsgegevens waarvan kennis
genomen wordt, behoudens voor zover enig wettelijk voorschrift haar tot mededeling
verplicht, of uit haar taak de noodzaak tot mededeling voortvloeit of na uitdrukkelijke
schriftelijke toestemming van de gebruiker.
6. De zorgverlener blijft verwerkingsverantwoordelijke in termen van de AVG. CARECODEX
treedt op als verwerker en hiertoe sluiten gebruiker en CARECODEX een
verwerkersovereenkomst.
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