Privacyreglement Zorgboerderij Het Middelpunt
Algemeen
Zorgboerderij Het Middelpunt begeleidt deelnemers. Om dit goed te kunnen doen zijn allerlei
gegevens nodig van de deelnemers. Van elke deelnemer wordt daarom een
persoonsdossier aangelegd. Hierin staan de noodzakelijke gegevens zoals naam, adres en
telefoonnummer, indicatiebesluit, functioneringsplan en door de deelnemer zelf of door de
vertegenwoordiger van de deelnemer aangeleverde documenten.
Alle informatie die nodig kan zijn om iemand optimaal dagbesteding te bieden en te
begeleiden wordt verzameld en opgeborgen. Dit dossier is ten alle tijden in te zien voor de
deelnemer zelf (op aanvraag) en uitsluitend voor de eindverantwoordelijke, de zorgboerin,
die ook de zorgovereenkomst meegetekend heeft.
Toestemming
Er wordt geen informatie over deelnemers verstrekt aan anderen of ingewonnen bij anderen
zonder toestemming van de deelnemer.
Rechten van deelnemers
Deelnemers hebben recht op inzage, correctie, wijziging, aanvulling en verwijdering van
persoonsgegevens in het eigen persoonsdossier. Indien zij hier gebruik van wensen te
maken kunnen zij dit aangeven bij de zorgboerin. U kunt uw toestemming te allen tijde
intrekken. Dit kan echter wel gevolgen hebben voor uw deelname aan de activiteiten op de
zorgboerderij. Er zijn bepaalde gegevens die wij nodig hebben om onze diensten te blijven
leveren. Ook voor de financiering van de zorg hebben wij in sommige gevallen bepaalde
gegevens nodig. Houd u hier rekening mee.
Wie heeft toegang tot het persoonsdossier?
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. De zorgboerin heeft vastgelegd welke personen welke bevoegdheden hebben met
betrekking tot het gebruik van de persoonsdossiers.
Deze dossiers zijn alleen toegankelijk de zorgboerin. De zorgboerin mag de
persoonsgegevens van de deelnemers in de dossiers inzien, wijzigen en nieuwe gegevens
toevoegen. Veruit de meeste gegevens worden alleen op papier bewaard en niet in een
elektronisch dossier. In sommige gevallen worden bepaalde gegevens uitgewisseld met
instanties die financiering van uw zorg regelen.
Bewaartermijn
Nadat de deelnemer de zorgboerderij verlaat zullen de persoonlijke gegevens van deze
deelnemer alleen nog gebruikt worden om te voldoen aan de verplichtingen die de wet en de
certificeringsinstantie ons stelt. Daartoe moeten we de gegevens nog bewaren tot het einde
van het kalenderjaar volgend op het vertrek van de deelnemer. Daarna worden de gegevens
vernietigd.
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