PRIVACYBELEID | ZORGBOERDERIJ SAMEN

Zorgboerderij Samen hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit
privacy beleid willen wij heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met
persoonsgegevens. We doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig
om met persoonsgegevens.
Contactgegevens:
www.zorgboerderijsamen.nl
Venrayseweg 19
5825 AB Overloon
0618983857
Jens Hoenselaar is de Functionaris Gegevensbescherming van zorgboerderij Samen. Zij is te
bereiken via info@zorgboerderijsamen.nl
Persoonsgegevens die wij verwerken
De zorgboerderij begeleidt deelnemers. Om dit goed te kunnen doen zijn allerlei gegevens nodig van
de deelnemers. Van elke deelnemer wordt daarom een persoonsdossier aangelegd. Hierin staan de
noodzakelijke gegevens zoals naam, adres en telefoonnummer en emailadres.
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
De bijzondere persoonsgegevens zijn het indicatiebesluit, functioneringsplan, door de deelnemer zelf
of door vertegenwoordiger van de deelnemer aangeleverde documenten. Wanneer het van belang is
wordt bijvoorbeeld ook informatie over de gevolgde scholing en het arbeidsverleden in het dossier
opgenomen. Alle informatie die nodig kan zijn om iemand optimaal dagbesteding te bieden, te
begeleiden en eventueel te bemiddelen naar een andere vorm van zorg of werk wordt verzameld en
opgeborgen. Dit dossier is ten alle tijden in te zien voor de deelnemer zelf (op aanvraag) en uitsluitend
voor de eindverantwoordelijke, de zorgboer(in), die ook de zorgovereenkomst meegetekend heeft.
Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Zorgboerderij Samen zorgt ervoor dat persoonsgegevens alleen voor welbepaalde, uitdrukkelijk
omschreven en gerechtvaardigde doelen worden verzameld en verwerkt. Met als doel: het geven van
goede zorg.
Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig is in een vorm die het mogelijk maakt
betrokkene(n) te identificeren, bijvoorbeeld om het vooraf bepaalde doel te realiseren. Het bewaren
van persoonsgegevens kan nodig zijn om de taken van “Samen” goed uit te kunnen oefenen, de
vooraf bepaalde doelen te realiseren of om wettelijke verplichtingen te kunnen naleven. Dat neemt
niet weg dat de gegevens (die van de persoonsgegevens zijn afgeleid) in sommige gevallen wel in
geanonimiseerde vorm langer zullen worden bewaard. In dat geval zijn de gegevens niet meer te
herleiden tot de betrokkene(n).
Delen van persoonsgegevens met derden
Uw gegevens worden niet aan derden verstrekt met uitzondering van afhandeling facturen door
accountant. Met de accountant sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde
niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Zorgboerderij Samen blijft
verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Er wordt geen informatie over deelnemers verstrekt aan
anderen of ingewonnen bij anderen zonder uitdrukkelijke toestemming van u.
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Verwerking persoonsgegevens
Op de zorgboerderij worden de persoonlijke gegevens van de deelnemer in een daartoe geschikte
afsluitbare kast zo bewaard dat onbevoegde derden hier geen toegang toe hebben. Deze dossiers zijn
alleen toegankelijk voor direct betrokken medewerkers van de zorgboerderij. Het betreft hier de
begeleiders en de eigenaren. De eigenaren en eventueel bevoegde begeleiders mogen de
persoonsgegevens van de deelnemers in de dossiers inzien, wijzigen en nieuwe gegevens
toevoegen.
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft
u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te
maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Zorgboerderij Samen en heeft u het recht
op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de
persoonsgegevens waarover wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door
u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering,
gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of
bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@zorgboerderijsamen.nl. Om er
zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw
identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine
readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en
Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel
mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.
Autoriteit Persoonsgegevens
Zorgboerderij Samen wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen
bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl
Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Zorgboerderij Samen neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende
maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en
ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn
of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met info@zorgboerderijsamen.nl
Wijzigingen in deze privacyverklaring
De privacyverklaring kan tussentijds gewijzigd worden. Ik adviseer u dan ook om regelmatig deze
verklaring te bekijken, zodat u van de wijzigingen op de hoogte bent.
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