
MTS. J.B. Platen en A.A.M Visser 

Privacyreglement Zorgboerderij 

Groenteboerinnetje 

 

Hier betreft het privacyreglement van zorgboerderij  Groenteboerinnetje. 

In dit reglement zal beschreven worden wat de rechten en plichten van de deelnemer 

en de zorgboerderij zijn. 

Ook zal hier worden beschreven wat de te doen bij gegevens wijziging en wie er 

toegang heeft tot de gegevens van de deelnemer. 

 

Privacyreglement 

Om iemand  optimaal te kunnen begeleiden, is er informatie nodig over die persoon 

in dit geval gaat het om de deelneer. 

Hierbij moet u denken aan informatie als naam, indicatie, functioneringsplannen en 

telefoonnummer, eventueel kan er ook een scholing- of arbeidsplan in voorkomen. 

Deze gegevens worden op geslagen in een dossier dat ten allertijden door de 

deelnemer, de eindverantwoordelijke en de zorgboer of zorgboerin, mogen worden 

ingezien. 

De bovengenoemde personen kunnen alleen op aanvraag in het dossier kijken. 

 

Toestemming inzage dossier 

Wanneer één van de eindverantwoordelijken, begeleiders of de zorgboer zelf in het 

dossier willen kijken, is er toestemming nodig van de deelnemer. 

Is de deelnemer minderjarig  dan moet de wettelijke vertegenwoordigen toestemming 

geven voor dossier inzage. Hiervoor is een stukje opgenomen in de 

zorgovereenkomst (Bezinn) 

 

Rechten van de deelnemer 

De deelnemer heeft recht op inzage in het dossier, wanneer hij hier gebruik van wil 

maken, dan kan dit in overleg met de zorgboer , zorgboerin. 



 

 

Toegang tot het deelnemersdossier 

Het deelnemers dossier met alle persoonsgegevens wordt in een daarvoor geschikte 

ruimte bewaard, hierbij moet je denken aan een afsluitbare kast. 

Op de zorgboerderij is strikt vastgelegd wie er toegang heeft tot de 

deelnemersdossiers, deze personen zoals de zorgboer, zorgboerin en eventuele 

begeleiders op de zorgboerderij van de specifieke deelnemer zelf, hebben dan ook 

een contract ondertekend waar onder andere geheimhoudingsplicht en zorgvuldig 

handelen met persoonsgegevens is op genomen. 

In het dossier zal een kopie van de contracten van de des betreffende personen die 

bij het dossier kunnen worden op genomen. 

 


