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Het privacyreglement beschrijft hoe zorgboerderij Nieuw Toutenburg met de persoonsgegevens 
omgaat van de deelnemers die zij begeleid. Vervolgens wordt beschreven welke verwerkingen verricht 
worden voor personeelsleden. Tenslotte wordt vermeld hoe omgegaan wordt met persoonsgegevens 
van klanten van de boerderijwinkel. 
 
 
Privacybeleid en verwerkingen persoonsgegevens deelnemers dagbesteding 
Zorgboerderij Nieuw Toutenburg begeleid deelnemers. Om dit goed te kunnen doen zijn op 
verschillende momenten persoonsgegevens nodig. Deze gegevens worden verwerkt en bewaard o.a. 
wanneer deelnemers zich aanmelden, gebruik maken van onze diensten, oftewel voor de uitvoering 
van de overeenkomst tussen de zorgboerderij en de deelnemer, of wanneer contact met ons wordt 
opgenomen. Wanneer geen toestemming wordt gegeven voor de verwerking van deze 
persoonsgegevens, kunnen wij geen diensten (dagbesteding) leveren. De zorgboerderij verwerkt de 
persoonsgegevens niet zonder toestemming, tenzij er een wettelijke verplichting is.  
 
De persoonsgegevens die de zorgboerderij nodig heeft zijn: 
Naam, adres, woonplaats, geslacht, leeftijd, telefoonnummer, e-mail adres, geboortedatum, BSN 
nummer en verzekeringsgegevens/indicatiebesluit. 
 
De persoonsgegevens worden gebruikt voor: 

- Opbouw van het zorgdossier, wat o.a. bevat: 
o Indicatiebesluit 
o Intakeformulier 
o Ondersteuningsplannen 
o Evaluatierapportages 
o Evt. door de deelnemer of vertegenwoordiger aangeleverde informatie 

- Onderhouden van contact met begeleiders / vertegenwoordigers. 
- Facturatie van de gemaakte kosten 

 
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 door de deelnemer zelf en uitsluitend voor de vertegenwoordiger 
van de deelnemer, die de zorgovereenkomst meegetekend heeft. Het inzien van het dossier kan op 
aanvraag geschieden. 
 
Toestemming geven 
Er wordt geen informatie over deelnemers verstrekt aan anderen of ingewonnen bij anderen zonder 
toestemming van de deelnemer. 
 
Rechten van deelnemers 
Deelnemers hebben recht op inzage, correctie, wijziging, aanvulling en verwijdering van bepaalde 
persoonsgegevens in het eigen persoonsdossier. Indien zij hier gebruik van wensen te maken kunnen  
zij dit (met een geldig legitimatiebewijs) aangeven bij de zorgboer. 
 
Wie heeft toegang tot het persoonsdossier 
De dossiers zijn alleen toegankelijk voor direct betrokken medewerkers van de zorgboerderij. Het 
betreft hier de begeleiders en de zorgboer(in). De zorgboer(in) en eventueel bevoegde begeleiders 
mogen de persoonsgegevens van de deelnemers in de dossiers inzien, wijzigen en nieuwe gegevens 
toevoegen. 
 
Beveiliging 



Zorgboerderij Nieuw Toutenburg probeert de persoonlijke gegevens te beschermen tegen verlies, 
vernietiging, gebruik, wijziging of verspreiding door onbevoegden door middel van de volgende 
maatregelen: beveiliging van netwerkverbindingen, werken in de cloud, maken van back-ups.  
Op de zorgboerderij wordt het papieren dossier van deelnemers in een daartoe geschikte afsluitbare 
ruimte zo bewaard dat onbevoegde derden hier geen toegang toe hebben. 
 
Bewaartermijn 
Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig hebben voor de doelen die hierboven 
omschreven zijn. Gegevens worden nooit langer dan 15 jaar bewaard. 
 
 
Privacybeleid en verwerkingen persoonsgegevens personeel / vrijwilligers / 
stagiaires 
Persoonsgegevens van personeelsleden, vrijwilligers en stagiaires worden ook door zorgboerderij 
Nieuw Toutenburg verwerkt. Voor de leesbaarheid van dit document worden deze drie groepen 
vervolgens aangeduid als personeel. Persoonsgegevens van personeel wordt noodzakelijkerwijze 
verwerkt ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst met zorgboerderij Nieuw Toutenburg of 
omdat er een wettelijke verplichting is die op de verwerkingsverantwoordelijke, de zorgboerderij, rust.  
 
Bij de overeenkomst wordt bedoeld een arbeidsovereenkomst, vrijwilligersovereenkomst of 
stageovereenkomst. Bij wettelijke verplichtingen gaat het o.a. om de uitvoering van regels op het 
gebied van arbeids- en sociale zekerheidsrecht en de wet op de loonbelasting. Daarnaast zijn er 
wettelijke verplichtingen vanuit de aard van de werkzaamheden op de zorgboerderij, namelijk het 
aanbieden van zorg aan kwetsbare doelgroepen. Persoonsgegevens die in dit kader worden verwerkt 
zijn bijvoorbeeld opleidingsgegevens en de VOG. 
In het algemeen worden in ieder geval de volgende gegevens verzameld: naam, adres, 
telefoonnummer, e-mailadres, BSN, kopie van het identiteitsbewijs, een VOG, gegevens over 
opleiding en arbeidsverleden, indien van toepassing: bankgegevens, en andere gegevens die nodig 
zijn om de verantwoordelijkheden als werkgever en zorgaanbieder te kunnen nakomen. Deze 
informatie wordt vastgelegd in een persoonlijk dossier. 
 
Personeel heeft recht op inzage, correctie, wijziging, aanvulling en verwijdering van bepaalde 
persoonsgegevens in het eigen persoonsdossier. Indien zij hier gebruik van wensen te maken kunnen  
zij dit (met een geldig legitimatiebewijs) aangeven bij de zorgboer. 
 
Wie heeft toegang tot het dossier 
De dossiers zijn alleen toegankelijk voor de zorgboer(in) en het betrokken personeelslid zelf. 
Er wordt geen informatie over personeel verstrekt of ingewonnen bij anderen zonder toestemming, 
met als uitzonderingen: 

1. Partijen die zorgboerderij Nieuw Toutenburg nodig heeft om de verantwoordelijkheden als 
werkgever na te komen, bijvoorbeeld de arbodienst, de ziektekostenverzekeraar, het 
pensioenfonds en de accountant/salarisadministrateur.  

2. Personen die werken voor instanties die wettelijk of door de minister aangewezen zijn om 
controle uit te voeren, bijvoorbeeld de belastingdienst en de inspectie gezondheidszorg). 
Voordat informatie aan deze personen wordt verstrekt worden zij gevraagd zich te legitimeren 
om te kunnen verifiëren dat zij daadwerkelijk gerechtigd zijn tot inzage. 

 
Beveiliging 
Zorgboerderij Nieuw Toutenburg probeert de persoonlijke gegevens te beschermen tegen verlies, 
vernietiging, gebruik, wijziging of verspreiding door onbevoegden door middel van de volgende 
maatregelen: beveiliging van netwerkverbindingen, werken in de cloud, maken van back-ups.  
Op de zorgboerderij wordt het papieren dossier van deelnemers in een daartoe geschikte afsluitbare 
ruimte zo bewaard dat onbevoegde derden hier geen toegang toe hebben. 
 
Bewaartermijn 
Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig hebben voor de doelen die hierboven 
omschreven zijn. Gegevens worden nooit langer dan 7 jaar bewaard. 
 
 
 



Overzicht verwerkingen persoonsgegevens personeel 
 

Verwerkings 
Activiteit 

Doeleinde Wettelijke grondslag Categorie 
betrokkenen 

Categorie gegevens Ontvangers Bewaartermijn 
 

Verwerken 
van de 
personeels 
administratie 

Behandelen van 
personeelszaken 

Wettelijke verplichting 
(Arbeidsovereenkomst) 

Personeel Arbeidsgerelateerde 
gegevens (NAW, 
BSN, werkprestatie, 
verzuim/verlof en 
arbeidsconflict) 

Salariskantoor 7 jaar 

Verwerken 
van de salaris 
administratie 

Uitbetalen van 
loon 

Wettelijke verplichting 
(Arbeidsovereenkomst) 

Personeel Financiële gegevens 
(NAW, BSN, salaris 
en bankgegevens) 

Salariskantoor 
Financiële 
instelling 

7 jaar 

Verwerken 
loonbelasting 

Loonbelasting Wettelijke verplichting 
(Arbeidsovereenkomst) 

Personeel Financiële gegevens 
(NAW, BSN, salaris 
en bankgegevens) 

Belastingdienst 7 Jaar 

Verwerken 
pensioen 

Pensioen Wettelijke verplichting 
(Arbeidsovereenkomst) 

Personeel Arbeidsgerelateerde 
gegevens (NAW, 
BSN, salaris, 
opleiding 

Pensioenfonds 7 jaar 

 
 
Privacybeleid en verwerkingen persoonsgegevens klanten boerderijwinkel 
Zorgboerderij Nieuw Toutenburg informeert klanten van de boerderijwinkel of ontwikkelingen op de 
boerderij via e-mailberichten. Klanten kunnen toestemming geven om hun e-mailadres toe te voegen 
aan de maillijst voor deze berichten. E-mailadressen worden enkel voor het informeren van klanten 
gebruikt en niet gedeeld met derden. Afmelden voor de nieuwsbrief kan door middel van het sturen 
van een e-mail of een bericht via de website. E-mailadressen worden dan uit de maillijst verwijderd. 
 
Overzicht verwerkingen persoonsgegevens klanten boerderijwinkel 
Verwerkings 
activiteit 

Doeleinde Wettelijke 
grondslag 

Categorie 
betrokkenen 

Categorie 
gegevens 

Ontvangers Bewaartermijn 
 

Additionele 
maatregel 

Periodiek 
versturen 
nieuwsbrief 

Nieuws 
en 
reclame 

Toestemming Klanten  E-
mailadres 

Geen 1 jaar na 
uitschrijving 

Mogelijkheid 
tot 
uitschrijven 
via de 
website/e-
mail 

 
 
Contact 
Bij vragen of klachten over de verwerking van de persoonsgegevens kan contact opgenomen worden 
met zorgboerderij Nieuw Toutenburg via tel. nr. 06-10450845 of e-mail 
info@zorgboerderijnieuwtoutenburg.nl. 
 
 
Zorgboerderij Nieuw Toutenburg 
Dorpsweg 85 
3738 CB Maartensdijk 
 


