Privacyreglement

1 mei 2018

Privacyreglement Zorgboerderij ‘Klein Rosinkhof’

Beschrijving privacyreglement:
Het privacyreglement schrijft voor hoe Zorgboerderij ‘Klein Rosinkhof’ met persoonsgegevens
omgaat om de privacy van deelnemers zoveel mogelijk te beschermen.
Het privacyreglement is van toepassing op:
- Het geheel of gedeeltelijk geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens, en
- De niet geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens die in een bestand zijn
opgenomen
Doel
De zorgboerderij begeleid deelnemers. Om dit goed te kunnen doen zijn allerlei gegevens nodig van
de deelnemers. Van elke deelnemer wordt daarom een zorgdossier (persoonsdossier) aangelegd.
Hierin staan de noodzakelijke gegevens zoals naam, (e-mail) adres, telefoonnummer, indicatiebesluit,
geboortedatum, kopie ID, kopie zorgpas, zorgovereenkomst, zorgplan, evaluatieplan,
medicijngebruik en alle door de deelnemer aangeleverde documenten.
Kortom het zorgdossier bevat alle relevante informatie die nodig kan zijn om iemand optimaal
dagbesteding te bieden, te begeleiden en eventueel te bemiddelen naar een andere vorm van zorg.
Dit zorgdossier is ten alle tijden in te zien voor de deelnemer zelf, of wettelijk vertegenwoordiger en
uitsluitend direct betrokken medewerkers van de zorgboerderij.
Voorwaarden voor rechtmatige verwerking
- (Bijzondere) Persoonsgegevens worden alleen verwerkt voor zover dit noodzakelijk is voor
het doel waarvoor ze worden verwerkt
- (Bijzondere) Persoonsgegevens worden bewaard en verwerkt in een beschermde omgeving
ter beveiliging tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking. Dit houdt in dat
uw dossiers in een afgesloten kast en/of vergrendelde digitale omgeving opgeslagen worden
en uitsluitend versleuteld digitaal verstuurd worden.
Verwerking van (bijzondere) persoonsgegevens
Persoonsgegevens worden alleen verwerkt indien aan een van de onderstaande voorwaarden is
voldaan:
- De deelnemer heeft toestemming gegeven voor de verwerking;
- Het is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst waarbij de betrokken partij is;
- Het is noodzakelijk om een wettelijke verplichting na te komen;
- Het is noodzakelijk ter voorkoming van een ernstig gevaar voor de gezondheid van de
deelnemer.
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Rechten van de deelnemers
Deelnemers hebben recht op inzage, correctie wijzigingen, aanvulling en verwijdering van bepaalde
persoonsgegevens in het eigen persoonsdossier. Indien zij hier gebruik van wensen te maken kunnen
zij dit aangeven bij de zorgboerin.
Tevens heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).
Bijvoorbeeld omdat u vindt dat de zorgboerderij niet zorgvuldig omgaat met uw persoonsgegevens.
Op de website www.autoriteitpersoonsgegevens.nl vindt u meer informatie hierover.
Wie heeft toegang tot het persoonlijk dossier?
Op de zorgboerderij worden de persoonlijke gegevens van de deelnemers in een daartoe geschikte
afsluitbare kast zo bewaard dat onbevoegde derden hier geen toegang toe hebben. Deze dossiers
zijn alleen toegankelijk voor direct betrokken medewerkers van de zorgboerderij. Het betreft hier de
begeleiders en de zorgboerin. De zorgboerin en eventuele bevoegde begeleiders mogen de
persoonsgegevens van de deelnemers in het dossier inzien, wijzigen en nieuwe gegevens toevoegen.
Ook medewerkers van de Inspectie van de Volksgezondheid of controleurs van ons kwaliteitssysteem
Landbouw en Zorg kunnen tijdens een controle van de zorgboerderij inzage in dossiers krijgen.
Hiervan wordt altijd melding gemaakt aan de betreffende deelnemer op de zorgboerderij.
Hoe lang blijven de gegevens bewaard?
Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor zij
worden verzameld en verwerkt.
Voor sommige gegevens uit uw personeelsdossier geldt een fiscale bewaarplicht. Dit betekent dat de
Belastingdienst het verplicht om die gegevens 5 jaar te bewaren. Deze gegevens worden dan ook
minimaal en maximaal 5 jaar bewaard nadat u uit zorg bent.
Sommige (bijzondere) persoonsgegevens zoals het zorgplan vallen onder het wettelijke medisch
dossier en moeten minimaal 15 jaar bewaard blijven. Deze gegevens worden dan ook minimaal en
maximaal 15 jaar bewaard nadat u uit zorg bent.

Met het ondertekenen van dit document verklaar ik het bovengenoemde gelezen, begrepen en
akkoord te hebben bevonden.
Voor akkoord: Plaats: Dwingeloo. datum: 22-05-2018
Naam:

....................................... ...................................................
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