Bijlage 4.1.2a Privacyreglement
Beschrijving Privacyreglement
Het privacyreglement schrijft voor hoe Zorgboerderij ‘t Hamel met de persoonsgegevens
omgaat van de deelnemers die zij begeleidt. Het reglement is een onderdeel van de
deelnemersovereenkomst.
Privacyreglement
De zorgboerderij begeleidt deelnemers. Om dit goed te kunnen doen zijn allerlei
persoonsgegevens nodig van de deelnemers. Van elke deelnemer wordt daarom een
persoonsdossier aangelegd.
Welke gegevens verzamelen wij en wat doen we ermee?
In het dossier staan de noodzakelijke gegevens zoals naam, adres en telefoonnummer,
emailadres, geboortedatum, geslacht, intakegegevens, toewijzing gemeente, contract,
zorgplan, evaluatiegesprekken, medicijnpaspoort 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.
Na beëindiging van de begeleiding worden de persoonsgegevens maximaal 2 jaar bewaard
op de zorgboerderij.
Delen van gegevens met derden
Het komt voor dat andere partijen jouw gegevens van ons krijgen. Wij komen met deze
partijen overeen in een verwerkersovereenkomst dat zij zorgvuldig met je gegevens omgaan
en ze krijgen allen gegevens die noodzakelijk zijn om hun dienst te verlenen. Dit betreft de
gemeenten waarin je woont, of het zorgkantoor of de eventuele zorginstelling waar u
verblijft.
Toestemming geven
Er wordt geen informatie over deelnemers verstrekt aan anderen of ingewonnen bij anderen
zonder toestemming van de deelnemer. In de zorgovereenkomst kunt u aangeven wat wij
wel en niet mogen op het gebied van foto’s maken en of we onze nieuwsbrief per email
mogen toesturen.
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 aangeven bij de zorgboerin.
Toegankelijkheid dossier
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 de vaste medewerkers in de zorg. Het betreft hier
de vaste medewerkers en Jan Nijboer en Ans Rijpkema. Jan en Ans mogen de
persoonsgegevens van de deelnemers wijzigen en nieuwe gegevens toevoegen.

Privacy andere deelnemers
Ook de deelnemer zelf gaat respectvol om met privacygevoelige informatie van andere
deelnemers en brengt deze niet naar buiten.

