Privacyreglement Zorgboerderij De Molenschut.
In het kader van onze dienstverlening verwerkt zorgboerderij de Molenschut uw
persoonsgegevens. Deze privacyverklaring heeft de zorgboerderij opgesteld om u te informeren
over hoe de zorgboerderij met uw persoonsgegevens omgaat, conform de relevante geldende weten regelgeving, waaronder de AVG en de uitvoeringswet AVG.
Betreffende cliëntgegevens: Voor- en achternaam, voorletters, adresgegevens, geslacht,
telefoonnummer, e-mailadres, burgerservicenummer, geboortedatum, indicatiegegevens, datum
in zorg, datum uit zorg, uitvoerend team (zorgboerderij), aanwezigheid registratie, zorginhoudelijke
gegevens.
Doeleinden: Op grond van de geldende wet- en regelgeving mogen persoonsgegevens alleen
verzameld worden als daarvoor vooraf een doel is vastgesteld. Het doel moet uitdrukkelijk
omschreven en gerechtvaardigd zijn. De persoonsgegevens mogen niet voor andere doelen
worden verwerkt. Zorgboerderij de Molenschut gebruikt uw persoonsgegevens voornamelijk voor
het opstellen van een zorgplan en het inzetten van de juiste dagbesteding.
Toegang tot persoonsgegevens: Bij zorgboerderij de Molenschut hebben enkel de medewerkers
toegang tot de persoonsgegevens. Zij zijn belast met of geven leiding aan de activiteiten die in
verband staan met de verwerking van desbetreffende persoonsgegevens of die daarbij
noodzakelijk zijn betrokken.
Het veilig bewaren van de persoonsgegevens: Zorgboerderij de Molenschut vindt het belangrijk
dat uw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen verlies of onbevoegde toegang van uw
persoonsgegevens. Alle persoonsgegevens worden bewaard in een afgesloten kast, enkel
bevoegde medewerkers hebben hier toegang tot. Alle medewerkers, vrijwilligers en stagiaires zijn
geïnformeerd over de geheimhoudingsplicht en hebben deze ondertekend. De digitale
persoonsgegevens worden beveiligd door middel van een wachtwoord, enkel de bevoegde
werknemers beschikken over dit wachtwoord. Op die manier streeft de zorgboerderij naar een
veilige omgeving voor het bewaren van de persoonsgegevens.
Uw rechten: U heeft ten allen tijde het recht om uw persoonsgegevens of uw dossier in te zien. U
kunt de zorgboerderij verzoeken om uw gegevens te wijzigen of verwijderen.
Vragen over deze privacyverklaring of een verzoek over de verwerking van uw persoonsgegevens
kunt u sturen naar:
Zorgboerderij de Molenschut
Molenschut 6 5595XV Leende
040-206 09 23
dagcentrum.molenschut@molenschut.nl

