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Beschrijving privacyreglement  
(bijlage 4.1.2) 

 
Beschrijving privacyreglement  
Hierin staat beschreven hoe Zorgboerderij Buurtboerderij Het Oosterbroek omgaat 

met de persoonsgegevens van de deelnemers die zij begeleidt. 

 
Privacyreglement  
Buurtboerderij Het Oosterbroek begeleidt de deelnemers bij hun dagbesteding. Om 
dit zo goed mogelijk te kunnen doen zijn allerlei gegevens van de cliënten nodig. 
Daarom wordt van elke deelnemer een zorgdossier aangelegd. Hierin staan alle 
noodzakelijke gegevens zoals: naam, adres, telefoonnummer, indicatiebesluit, 
zorgvraag, door de cliënt  zelf of door de vertegenwoordiger van de deelnemer  
aangeleverde documenten. Zonodig informatie die nodig kan zijn om de deelnemer 
optimale dagbesteding te bieden en te begeleiden. Met toestemming van de 
deelnemer kan de informatie gebruikt worden om bijv. te bemiddelen naar een 
andere vorm van zorg. De gegevens worden verzameld en opgeborgen in een 
afgesloten ruimte in een afgesloten kast en digitaal in een beschermde omgeving.  
Dit zorgplan is door de deelnemer zelf (op aanvraag) te allen tijde in te zien en 

uitsluitend voor de medewerker van de Buurtboerderij, die ook de zorgovereenkomst 

getekend heeft. 

Toestemming geven  
Er wordt geen informatie over deelnemers verstrekt aan anderen of ingewonnen bij 
anderen zonder toestemming van de deelnemer/mantelzorger. 
 
Rechten van cliënten 
Deelnemers hebben recht op inzage, wijziging, aanvulling en verwijdering van 
bepaalde persoonsgegevens in het eigen zorgplan. U kunt dit schriftelijk aanvragen 
bij Buurtboerderij het Oosterbroek. Ook kunt u een aanvraag doen voor 
dataportabiliteit wanneer er bijv. een overstap gemaakt wordt naar een andere 
instantie. Wilt u een klacht indienen kan dit ook schriftelijk aan Buurtboerderij het 
Oosterbroek waarna u binnen 4 weken antwoord ontvangt. 
 
Wie heeft toegang tot het persoonsdossier  
Ans Herder en Vincent Doedens van Buurtboerderij Het Oosterbroek hebben  
vastgelegd welke personen welke bevoegdheden hebben met betrekking tot het 
gebruik van het zorgplan.  
Deze zorgplannen zijn alleen toegankelijk voor een medewerker van de 

Buurtboerderij.  

Stagiaires mogen zorgplannen inzien na toestemming van de deelnemer volgens het 

toestemmingsformulier stagiaires. 

De verantwoordelijke van de zorgplannen mag de persoonsgegevens van de 

deelnemers in de zorgplannen inzien, wijzigen en nieuwe gegevens toevoegen. 
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De medewerker die een (mogelijk) datalek constateert, meldt dit incident per 

omgaande bij AP, Autoriteit Persoonsgegevens. Hij/zij zorgt ervoor dat ‘commissie 

datalekken’ direct wordt geïnformeerd. De procedure Meldplicht datalekken wordt 

dan gestart.  

Ook (de medewerker van) een Verwerker kan een datalek constateren en melden 

aan diens opdrachtgever van de Buurtboerderij. 

 

 

Samengevat: 

• De deelnemer heeft het recht op inzage en het recht op correctie en 

verwijdering.  

• De deelnemer heeft het recht op dataportabiliteit. De Buurtboerderij zorgt 

ervoor dat deelnemers hun gegevens makkelijk kunnen krijgen en 

vervolgens kunnen doorgeven aan een andere organisatie als ze dat willen. 

• De Buurtboerderij moet kunnen aantonen dat zij een geldige toestemming 

van deelnemers heeft gekregen om hun persoonsgegevens te verwerken 

middels het toestemmingsformulier.  

• En dat het voor deelnemers net zo makkelijk moet zijn om hun toestemming 

in te trekken als om die te geven. 

 


