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Van elke deelnemer wordt een persoonsdossier aangelegd. Hierin staan de persoonlijke gegevens 
van de deelnemer, naam, adres, wie te waarschuwen bij een ongeval, medicijnlijst, eventueel de 
indicatie stelling, een eventueel behandelplan, en zo nodig een bes
informatie die nodig is om iemand optimaal dagbesteding te bieden maar niet meer dan 
noodzakelijk. Dit dossier kan ten alle dagen na de dagbesteding ingezien worden door de deelnemer.  

Er wordt geen informatie verstrekt aa
hebben het recht op inzage, verbeteringen, aanvullingen en verwijzingen van hun bepaalde 
persoonsgegevens. Als zij dit willen kunnen zij dit kenbaar maken bij de zorgboeren Martine of Dirk
Jan.  

Op de zorgboerderij worden de persoons gegevens in het kantoor van de zorgboerderij bewaard. 
Deze ruimte bevindt zich in het privé gedeelte van de boerderij. Alleen Martine of  Dirk
persoonsgegevens wijzigen en nieuwe gegevens toevoegen.
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