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Zorgboerderij Klein Exterkate en uw privacy  

 

Voor een goede zorgverlening en begeleiding is het nodig om enkele persoonlijke gegevens vast te 
leggen. Welke gegevens mogen worden vastgelegd en hoe daarmee wordt omgegaan, staat in het 
privacyreglement van zorgboerderij Klein Exterkate. 

Privacyreglement 

Door ondertekening van de zorgovereenkomst geeft u toestemming voor het aanleggen van een 
persoonlijk zorgdossier, digitaal en/of schriftelijk. Hierin staan de noodzakelijke gegevens zoals NAW-

gegevens, indicatiebesluit, intakeformulieren, begeleidings- en activiteitenplan, dagelijkse rapportage, 
evaluatieverslagen en door de deelnemer zelf of door vertegenwoordiger van de deelnemer 

aangeleverde documenten.  

Alle informatie die nodig kan zijn om iemand optimaal dagbesteding te bieden, te begeleiden en 
eventueel te bemiddelen naar een andere vorm van zorg wordt verzameld en opgeborgen. Op deze 

manier maken wij inzichtelijk hoe wij de zorg en begeleiding voor u vormgeven. 
 

Vastleggen en verwerken van gegevens 
Alleen gegevens die noodzakelijk zijn voor de zorgverlening aan u en voor de financiering van deze 

zorgverlening worden vastgelegd.                                                                                         

Voorts worden gegevens vastgelegd die de organisatie wettelijk verplicht is vast te leggen. Deze 
dossiers zijn alleen toegankelijk voor direct betrokken medewerkers van de zorgboerderij. Alleen zij 

mogen de persoonsgegevens van de deelnemers in de dossiers inzien, wijzigen en nieuwe gegevens 
toevoegen.                                                                                                                      

Op de zorgboerderij worden de persoonlijke gegevens van de deelnemer in een beveiligd digitaal of 

fysiek systeem zo bewaard dat onbevoegde derden hier geen toegang toe hebben. 
Uw gegevens zullen niet langer bewaard worden dan wettelijk voorgeschreven.  

Verstrekken van gegevens 

Alleen als het bijdraagt aan een goede zorgverlening, worden gegevens verstrekt aan of ingewonnen 

van andere hulpverleners. Ook kan Klein Exterkate informatie over u opvragen om de juiste zorginzet 
te bepalen. Uiteraard wordt uw toestemming (of die van uw vertegenwoordiger/ familie / 
mantelzorger) hiervoor gevraagd.  

Toestemming voor overleg in bijzondere situaties                                            

Wanneer zich tussentijds ontwikkelingen of situaties voordoen waarbij overleg met andere disciplines 
en of hulpverleners noodzakelijk is, wordt uiteraard uw toestemming (of die van uw 
vertegenwoordiger/ familie / mantelzorger) hiervoor gevraagd. 

Inzage/correctie/aanvulling/verwijdering van de opgenomen gegevens  

U heeft het recht op om de gegevens die over u zijn vastgelegd in te zien. U dient hiervoor een 
verzoek in te dienen bij uw contactpersoon. Indien u meent dat gegevens onjuist zijn vastgelegd of 

dat gegevens niet ter zake doen, worden deze op verzoek gewijzigd of verwijderd.                                                                                   
 

Indien u van mening bent dat zorgboerderij Klein Exterkate niet op de juiste manier met uw gegevens 

omgaat, kunt u dit, via de geldende klachtenregeling binnen zorgboerderij Klein Exterkate, kenbaar 
maken.  

 


