Beschrijving Privacy reglement De Binnentuin:
Dit Privacyreglement schrijft voor hoe wij als Zorgboerderij “De Binnentuin” omgaan met de
persoonsgegevens van de cliënten die wij begeleiden.
Privacyreglement:
Om de deelnemers van Zorgboerderij De Binnentuin optimaal te kunnen begeleiden heeft de
Zorgboerderij allerlei gegevens van de cliënten nodig.
Van al “onze” cliënten wordt daarom een persoonlijk dossier aangelegd. Hierin staan niet
alleen de noodzakelijke gegevens zoals naam, adres en telefoonnummer, maar ook het
indicatiebesluit, functionerings/begeleidingsplan en overige van belang zijnde 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 of dagbesteding wordt
verzameld en opgeborgen.
Dit dossier is uiteraard ten alle tijden in te zien door de hoofdaannemer ( zorginstelling), de
cliënt zelf (op aanvraag)of diens PO-er c.q. wettelijk vertegenwoordiger en dit persoonlijk
dossier dient uitsluitend ter gebruik van de medewerkers van de Zorgboerderij, indien
toestemming van de eindverantwoordelijke, de zorgboer(in), die tevens de
zorgovereenkomst mede getekend heeft.
Toestemming geven:
Er wordt geen informatie over cliënten van Zorgboerderij “De Binnentuin” verstrekt aan
derden of ingewonnen bij derden, zonder schriftelijke toestemming van de cliënt / wettelijk
vertegenwoordiger.
Rechten van deelnemers:
Cliënten, of diens PO-er, c.q. wettelijk vertegenwoordiger, hebben recht op inzage, correctie,
wijziging, aanvulling en verwijdering van bepaalde persoonsgegevens in het eigen
persoonlijk dossier omdat deze niet juist zijn of omdat de deelnemer het met deze dingen
niet eens is. Wij geven hieraan binnen 3 maanden gehoor tenzij het bewaren van gegevens
in het belang van een ander dan de cliënt is en/of voor zover de wet zich tegen vernietiging
verzet. Wij zullen bij een weigering van dit verzoek de redenen hiervan motiveren.
Wie heeft toegang tot het persoonsdossier:
Op Zorgboerderij “De Binnentuin” worden de persoonlijke gegevens van de cliënten in een
daartoe bestemde afsluitbare kast zodanig bewaard, dat onbevoegden hier geen toegang
toe hebben. Ook worden de dossiers digitaal opgeslagen in de “Cloud”, uiteraard beveiligd
met wachtwoorden. Tevens zijn onze computers voorzien van virus programma’s.
De zorgboer(in) heeft vastgelegd welke personen welke bevoegdheden hebben met
betrekking tot het gebruik van de persoonsdossiers.

Deze dossiers zijn alleen toegankelijk voor direct betrokken medewerkers van de
Zorgboerderij. Het betreft hier de begeleiders, stagiaires en de zorgboer(in).
De zorgboer(in) en eventueel bevoegde begeleiders mogen de persoonsgegevens van de
cliënten tevens, na mondelinge toestemming van zorgboer(in), wijzigen en nieuwe gegevens
toevoegen.
Stagiaires ( niveau 3 en 4 en 5) welke cliënten begeleiden mogen uitsluitend na mondelinge
toestemming van de zorgboer(in) deze beveiligde dossiers inzien.
Contact gegevens:
Voor verslaglegging en onderling contact geeft de hoofdaannemer, cliënt(e) c.q. wettelijke
vertegenwoordiger en Zorgboerderij De Binnentuin, bij het tekenen van de bijbehorende
zorgovereenkomst toestemming voor het gebruik van hun ( mail-) adres gegevens en
telefoon nummers.

Dit alles conform de nieuwe AVG privacy wetgeving.

