
Privacyverklaring 

Leer-werk-Zorgbedrijf Trex te Tweede Exloërmond (verder te noemen Trex) verzamelt, bewaart en 
gebruikt gegevens (data) voor het goed functioneren van de instelling. Bij het bewaren, beschermen 
en verwerken van persoonsgegevens neemt Trex maatregelen ter zake van de veiligheid en 
zorgvuldigheid.  

 

 

Algemeen doel van de verwerking 

Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening. Dat wil zeggen dat het 
doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die u verstrekt. Uw gegevens 
worden niet met derden gedeeld, anders dan om aan boekhoudkundige en overige administratieve 
verplichtingen te voldoen. Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de 
overeenkomst tussen hen en ons. 

 

 

Deelnemers 

Trex gebruikt persoonsgebonden en -gerelateerde data van cliënten. Deelnemers zijn personen die 

bij Trex werken. Gegevens van cliënten zijn meestal op schrift gesteld in een dossier.  

 

 

Betrokkenen  

Betrokkenen kunnen personen zijn die voor Trex werken (in dienstverband), personen van instanties 

waarmee de instelling samenwerkt (zoals zorgorganisaties), psychosociale en medische 

professionals, wettelijk vertegenwoordigers en familieleden van cliënten en overheden.  

 

Algemene Verordening Gegevensbescherming  

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht in 

Nederland en alle andere landen van de Europese Unie. Dit betekent dat Trex zich richt naar deze 

wet, waarbij rechten en plichten horen voor de instelling en voor degenen wier gegevens wij 

bewaren en gebruiken. In dit document leest u welke data wij gebruiken, waarvoor en hoe wij dit 

doen en welke rechten u heeft met betrekking tot deze persoonsgegevens.  

 

Wat wij verstaan onder verwerking van persoonsgegevens  

Elke handeling of geheel van handelingen met betrekking tot persoonsgegevens, waaronder in ieder 

geval het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, 

gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiding of enige andere vorm van 



terbeschikkingstelling, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, alsmede het afschermen, 

uitwissen en vernietigen van gegevens.  

 

Persoonsgegevens gerelateerd aan een overeenkomst  

Trex gaat met deelnemers (of via hun wettelijk vertegenwoordigers) een overeenkomst aan. 

Persoonsgegevens mogen worden verwerkt als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de 

overeenkomst. Als Trex met iemand een overeenkomst heeft gesloten, mag de instelling de 

persoonsgegevens van deze persoon verwerken voor zover dit noodzakelijk is om de overeenkomst 

uit te kunnen voeren.  

Meestal worden de benodigde persoonsgegevens van deelnemers verzameld en geregistreerd door 

tussenkomst van de (wettelijk) vertegenwoordiger van de cliënt of zorg- en hulpverleners. 

 

De gegevens die wij over deelnemer opslaan en verwerken zijn:   

 Naam, adres, postcode, woonplaats  

 Geboortedatum   

 Geboorteplaats  

 Geslacht   

 Telefoonnummer en emailadres  

 Burgerlijke staat  

 BSN  

 Verzekeringsgegevens  

 Indicatie benodigde zorg  

 Medische en psychologische gegevens, indien van toepassing op de zorgverlening 

 Recente Medicatielijst 

 Contactgegevens en afspraken begeleiding en/of verzorgers. 

 

De deelnemer en/of zijn/haar (wettelijk) vertegenwoordiger zijn gerechtigd de opgeslagen informatie 

in te zien, voor zover deze informatie geen risico of gevaar oplevert voor het welzijn en/of de 

begeleiding van de desbetreffende deelnemer. 

 

 

Persoonsgegevens medewerkers Trex  

De volgende persoonsgegevens van medewerkers worden bewaard en verwerkt door de instelling:    

De vetgedrukte persoonsgegevens worden van de vrijwilligers bewaard en verwerkt door de 

instelling: 

 Naam, adres, postcode, woonplaats  

 Geboortedatum  

 Geboorteplaats  

 Geslacht 

 Telefoonnummer en emailadres  

 Burgerlijke staat  



 BSN  

 Diploma’s  

 Curriculum Vitae  

 Arbeidsovereenkomst, arbeidvoorwaarden (vrijwilligersovereenkomst) 

 Verklaring Omtrent Gedrag  

 Ziek- en herstelmeldingen 

 Correspondentie omtrent de zieke, zoals bijvoorbeeld de arbodienst. Het gaat hierbij niet om 

medische gegevens.  

 Verslagen van personeelsgesprekken  

 

 

De directie van Trex is verantwoordelijk voor het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens. 

Daartoe aangestelde zorgmedewerkers hebben - voor zover nodig voor de correcte uitoefening van 

hun zorgtaak, en in overleg met de directie - toegang tot de persoonsgegevens van de deelnemers. 

De medewerkers hebben ten aanzien van alle gegevens van het zorg- en dienstverleningstraject een 

beroepsgeheim. Trex deelt geen persoonsgegevens met derden, tenzij dit voor de zorg aan de 

deelnemers van zwaarwegend belang is. 

 

 

 

Bewaartermijnen  

Persoonsgegevens worden niet langer bewaard, in een vorm die het mogelijk maakt de betrokkene 

te identificeren, dan noodzakelijk is voor de verwerkelijking van de doeleinden waarvoor zij worden 

verzameld of vervolgens worden verwerkt. Tenzij anders bepaald, eindigt de bewaartermijn van 

persoonsgegevens maximaal vijf jaar na het laatste contact met de betrokkene. Voor gegevens die 

vallen onder de fiscale bewaarplicht geldt een bewaartermijn van zeven jaar. Indien de 

bewaartermijn is verstreken, worden de betreffende persoonsgegevens uit de registratie verwijderd 

en vernietigd. 

 

 

 

 Uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens  

 Trex respecteert uw recht op inzage van uw persoonsgegevens en uw rechten om deze te 

corrigeren. Gegevens, zoals professionele waarnemingen en maatregelen ter zake van de 

begeleiding van de cliënt, kunnen niet worden gewijzigd of verwijderd, tenzij daarover een 

gerechtelijke uitspraak wordt gedaan.   

 U hebt het recht te weten welke persoonsgegevens we van u hebben.  

 We verschaffen u op verzoek een kopie van uw persoonsgegevens in een gangbaar formaat 

of als fotokopie.  

 Als uw persoonsgegevens niet kloppen of onvolledig zijn, hebt u het recht ons te vragen deze 

bij te werken.  

 U hebt het recht bezwaar te maken tegen onze verwerking van uw persoonsgegevens.  

 

 



 U kunt ons ook vragen uw persoonsgegevens te wissen of ons gebruik ervan te beperken, 

maar dat recht is afhankelijk van toepasselijke wetgeving. 

 U heeft het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.  

 

 

Beperkingen op de rechten van de betrokkenen  

In specifieke situaties hoeft Trex geen gehoor te geven aan de rechten van de betrokkenen. Deze 

situaties doen zich voor wanneer het beperken van de rechten van de betrokkenen noodzakelijk 

is voor de waarborging van (bijvoorbeeld) onderzoek, opsporing en vervolging van strafbare 

feiten, of tenuitvoerlegging van straffen.  

Verder is het mogelijk de rechten van de betrokkenen te beperken wanneer dit noodzakelijk is 

ter waarborging van de bescherming van de betrokkene zelf of van de rechten of vrijheden van 

anderen. 
Bron: Handleiding Algemene verordening gegevensbescherming en Uitvoeringswet Algemene verordening en 

Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming, Ministerie van Justitie en Veiligheid. 
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