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De Zorgn�ver� zet zich ervoor in de gegevens die u met ons deelt
in het kader van de zorg- en dienstverlening zo goed mogel�k te
beschermen.

Om op een juiste w�zen met uw persoonsgegevens om te gaan, hebben w� een privacyreglement
opgesteld. Deze past binnen de wetgeving zoals bepaald in de Algemene verordening
gegevensbescherming (AVG). Daarnaast hebben w� een procedure voor het omgaan met datalekken.
Deze privacybrochure geeft een kort overzicht van het Privacybeleid van de Zorgn�ver�. Het
Privacybeleid is te vinden op onze website www.zorgn�ver�.nl/privacybeleid.

de cliënt toestemming heeft gegeven;
de verwerking noodzakel�k is in verband met
vitale belangen;
de verwerking noodzakel�k is in verband met
gerechtvaardigde belangen van de
Zorgn�ver� of anderen;
uitvoering wordt gegeven aan een
overeenkomst waarb� de cliënt part� is
de verwerking noodzakel�k is om te voldoen
aan een wettel�ke verplichting;
de verwerking noodzakel�k is ter vervulling
van een taak van algemeen belang.

Doelen van verwerking
De Zorgn�ver� verwerkt persoonsgegevens voor
de zorg- en/of dienstverlening,
zorgondersteunende functies (zoals
dossiervoering en kwaliteitsbewaking), een
verantwoorde bedr�fsuitvoering en de uitvoering
of toepassing van wettel�ke taken of
verplichtingen.

Grondslagen voor de verwerking
De Zorgn�ver� verwerkt de persoonsgegevens
alleen wanneer:

Onze uitgangspunten
Als de Zorgn�ver� persoonsgegevens verwerkt,
doen w� dat rechtmatig, netjes en transparant.
De Zorgn�ver� verwerkt uw persoonsgegevens
alleen voor het doel waarvoor w� de
persoonsgegevens nodig heeft en verwerken
niet meer persoonsgegevens dan noodzakel�k.
De Zorgn�ver� beschermd de persoonsgegevens
tegen ongeoorloofde of onrechtmatige
verwerking en tegen onopzettel�k verlies,
vernietiging of beschadiging. De bewaarterm�n
is in beginsel twintig jaar. De Zorgn�ver�
bewaart persoonsgegevens niet langer dan
noodzakel�k is voor het doel waarvoor de
Zorgn�ver� de persoonsgegevens verwerkt. 

Opmerkingen, vragen of tw�fels? Geef het
aan!
Heeft u een vraag over het privacybeleid? Weet
dat u alt�d b� ons terecht kan. U kunt uw vraag
stellen aan de Jurist. Heeft u een klacht over de
uitvoering van ons privacybeleid? Dan kunt u
terecht b� de Klachtenfunctionaris. We gaan
graag met u in gesprek om samen naar een
oplossing te zoeken. Wilt u contact met ons
opnemen? Zie dan de contactinformatie in deze
brochure.



Het recht op transparante informatie 
U heeft het recht om te weten of, en zo ja welke
persoonsgegevens de Zorgn�ver� verwerkt en
waarom. De Zorgn�ver� zorgt ervoor dat u op
een duidel�ke en toegankel�ke manier
geïnformeerd wordt over de verwerking van de
persoonsgegevens. Het privacyreglement geeft
daar onder meer invulling aan.

Het recht op inzage en afschrift
U heeft het recht om de persoonsgegevens die
de Zorgn�ver� verwerkt in te zien. U cliënt heeft
ook recht op een kopie van die gegevens. 

Het recht op rectificatie
U heeft het recht om de Zorgn�ver� te vragen de
persoonsgegevens te verbeteren als ze niet
meer kloppen of aan te vullen als ze niet volledig
z�n. Ook mag u de Zorgn�ver� vragen om een
verklaring aan het cliëntdossier toe te voegen. 

Het recht op het beperken van gebruik
U mag de Zorgn�ver� vragen om de
persoonsgegevens t�del�k niet te gebruiken
zolang een bepaald probleem of bezwaar dat
gaat over de verwerking van de
persoonsgegevens nog niet is opgelost.

Het recht om vergeten te worden
U heeft het recht om vergeten te worden. Dat
betekent dat u de Zorgn�ver� mag vragen de
persoonsgegevens te wissen, verw�deren of
vernietigen. In bepaalde gevallen kan het recht
om vergeten te worden ingeroepen worden,
deze gevallen z�n uitgewerkt in het
privacyreglement.

Uw privacyrechten

Het recht op dataportabiliteit
U mag de Zorgn�ver� verzoeken de
persoonsgegevens te verstrekken op een manier
die het voor u makkel�k maakt om de gegevens
te hergebruiken en door te geven aan een
andere organisatie.

Het recht op bezwaar
U mag bezwaar maken tegen de
gegevensverwerking op grond van een
gerechtvaardigd belang of een taak van een
algemeen belang. Meer hierover is te vinden in
het privacyreglement.

Wanneer u uw recht inroept
De Zorgn�ver� laat u zo snel mogel�k, maar
uiterl�k binnen één maand na ontvangst van een
van bovenstaande verzoeken, schriftel�k weten
of en in hoeverre de Zorgn�ver� aan het verzoek
kan voldoen. Als de Zorgn�ver� aan het verzoek
kan voldoen, voert de Zorgn�ver� dit binnen één
maand na ontvangst van het verzoek uit. Deze
term�n kan met twee maanden worden
verlengd, afhankel�k van hoe complex het
verzoek is. Hier wordt u schriftel�k over
geïnformeerd.

Gebruik maken van uw rechten
Een verzoek op grond van uw privacyrechten
kunt u mailen naar administratie@zorgn�ver�.nl
.

W� verwerken uw
persoonsgegevens alleen
wanneer w� een doel en

grondslag voor
verwerking hebben
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Wat doen wij bij een datalek?
 

verloren z�n;
onbereikbaar z�n;
gew�zigd z�n; of
voor onbevoegden ontoegankel�k z�n.

Een incident is een datalek indien
persoonsgegevens:

Datalek?Registreren

omschr�ving van alle datalekken
gemeld ja/nee
geïnformeerd ja/nee
motivering van beslissing

We nemen het volgende op in een register:

We onderzoeken wat er precies gebeurd
is;
nemen maatregelen om verdere schade
te voorkomen; en
beoordelen of het een datalek is.

lichamel�k; of
materiële/immateriële schade

We informeren de betrokkenen b� een hoog
risico. Hiervan is sprake indien de datalek kan
leiden tot:

Informeren Actie + Beoordeling

Melden bij de AP?

Binnen 72 uur na de datalek melden w� dit
b� de Autoriteit Persoonsgegevens, tenz� er
geen risico voor de betrokkenen bestaat.



Contactinformatie
 

Inroepen privacyrecht
administratie@zorgn�ver�.nl

Jurist
Jost�n der Weduwe
06 - 13 97 93 29
jost�n@zorgn�ver�.nl

Functionaris Gegevensbescherming
Mevr. E. de Waal
FG-nummer FG005166
www.privacyzorg.nl
 085 - 018 76 55 (24 uurs service voor
datalekken)

Informatie- en Meldpunt Privacy
Bereikbaar op maandag t/m vr�dag tussen 10.00
12.00 uur via 088 – 1805 250. 
Het indienen van een klacht kan via
www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/meldingsfor
mulier-klachten

Klachtenfunctionaris intern
Stephany Noord�k
klachten@zorgn�ver�.nl

Klachtenfunctionaris extern
www.erisietsmisgegaan.nl 
035 - 2031585 
info@erisietsmisgegaan.nl 

Klachtencommissie intern
klachtencommissie@zorgn�ver�.nl

Klachtencommissie extern
www.erisietsmisgegaan.nl 
035 - 2031585 
info@erisietsmisgegaan.nl 

http://www.erisietsmisgegaan.nl/
http://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/meldingsformulier-klachten
http://www.erisietsmisgegaan.nl/
mailto:Info@erisietsmisgegaan.nl
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