
 

Privacyverklaring: 
(d.d. 07-12-2020) 

 

1. Algemene overwegingen 

Natuurwerkplek zandstuvebos hecht veel waarde aan de bescherming van 

persoonsgegevens. In dit privacy beleid geven wij weer over hoe wij omgaan met 

persoonsgegevens en op welke wijze de bescherming wordt gewaarborgd. 

Natuurwerkplek zandstuvebos handelt ten aanzien van de verwerking persoonsgegevens 

conform de daartoe geldende wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening 

Gegevensbescherming. Dit betekend dat wij in ieder geval: 

- Persoonsgegevens verwerken conform het doel waarvoor ze zijn verstrekt. Deze doelen 

en de daarvoor benodigde persoonsgegevens worden in deze privacyverklaring onder 

punt 2 genoemd. 

- Alleen de persoonsgegevens verwerken die noodzakelijke zijn voor de doeleinden 

waarvoor ze worden verwerkt. 

- Passende (technische of organisatorische) maatregelen hebben genomen om de 

beveiliging van persoonsgegevens te waarborgen, zie punt 6 van deze privacy verklaring. 

- Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit noodzakelijk is voor de 

uitvoering van de doeleinden waarvoor ze aan de Natuurwerkplek zandstuvebos zijn 

verstrekt, dan wel voortvloeit uit een wettelijke verplichting. 

- Op de hoogte zijn van de rechten van deelnemers omtrent persoonsgegevens in het 

kader van de uitvoering van de overeenkomst en de bedrijfsvoering van de 

Natuurwerkplek zandstuvebos, deze respecteren en deelnemers en hun naasten 

hierover informeren. 

 

Natuurwerkplek zandstuvebos is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens van 

deelnemers.  I. Beuving, belast met privacy beleid, is voor deelnemers en hun direct betrokkenen, de 

contact persoon ingeval van vragen of verzoeken rondom persoonsgegevens. 

Gegevens Contactpersoon: 

Naam  : Inge Beuving 

Adres  : Kampfstraat 7 

Postcode : 8151 AD 

Plaats  : Lemelerveld 

Email  : natuurwerkplek-zandstuvebos@hotmail.com 

Tel.nr.  : 06 20196053 

 

 

 

 



 

2. Doeleinden en persoonsgegevens 

Natuurwerkplek zandstuvebos verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden: 

- Het aangaan van een overeenkomst met de deelnemer en het bieden van begeleiding. 

- Het declareren van facturen. 

- Het versturen van persoonsgevoelige  e-mail berichten  in een beveiligde werkomgeving. 

- Incidenten worden gemeld volgens protocol. Hierdoor blijft de  kwaliteit van zorg 

gewaarborgd en kan de kwaliteit van zorg verbeterd worden. Dit vindt op anonieme 

basis plaats, tenzij zich risico’s voor de deelnemer hebben voorgedaan. In dit geval wordt 

de deelnemer  hierover ingelicht. 

- De Natuurwerkplek moet over de volgende persoonsgegevens beschikken: 

NAW gegevens, 

Telefoonnummer 

E-mailadres 

BSN nummer 

Geslacht 

Nummer ID bewijs 

Burgerlijke staat 

Verzekeringsgegevens 

Geboortedatum 

- Voor wilsonbekwame deelnemers geldt dat wij alleen persoonsgegevens verwerken na 

schriftelijke toestemming van de wettelijke vertegenwoordiger. Hierbij is van belang dat 

indien de toestemming tot het verwerken van persoonsgegevens niet wordt verleend, de 

overeenkomst niet tot stand kan komen en de deelnemer derhalve niet als deelnemer 

kan worden ingeschreven bij de Natuurwerkplek. 

 

3. Verstrekking persoonsgegevens aan andere partijen 

Alleen indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de hierboven genoemde doeleinden, 

worden gegevens aan andere partijen verstrekt.  Natuurwerkplek zandstuvebos heeft 

verwerkerovereenkomsten met andere partijen: 

- Vecozo 

- Zivver 

In de verwerkers overeenkomsten zijn afspraken gemaakt om de bescherming van 

persoonsgegevens te waarborgen. 

               Natuurwerkplek zandstuvebos verstrekt geen persoonsgegevens aan andere partijen, tenzij              

              de Natuurwerkplek hiertoe wettelijk verplicht is. Er worden geen persoonsgegevens aan  

              andere partijen buiten de EU verstrekt.  

 

4. Bewaartermijn 

Natuurwerkplek zandstuvebos bewaart dossiers gedurende de tijd dat de deelnemer is 

ingeschreven bij de Natuurwerkplek. Na uitschrijving gedurende 15 jaar.  Een deelnemer 

heeft het recht te verzoeken om vernietiging van het dossier.  Natuurwerkplek zandstuvebos 

vernietigt het dossier binnen drie maanden na het verzoek, tenzij vernietiging niet in het 

belang is van de deelnemer of bewaring van aanmerkelijk belang is voor een ander dan de 

deelnemer (b.v. Inspectie voor de Gezondheidszorg of in geval van gerechtelijke procedure). 



Andere persoonsgegevens ten behoeve van de uitvoering van de zorg ( b.v. NAW gegevens) 

worden bewaard gedurende de inschrijving bij de Natuurwerkplek.  

 

5. Beveiliging van persoonsgegevens 

Natuurwerkplek zandstuvebos heeft de volgende passende technische en organisatorische 

maatregelen genomen om de persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige 

verwerking of verlies: 

- Waarborgen van privacy van de persoonsgegevens binnen de Natuurwerkplek is een 

regelmatig terugkerend agendapunt tijdens werkoverleg voor begeleiders.  

- Gegevens op papier ( zoals contract en begeleidingsplan) worden bewaart in een 

afsluitbare kast. 

- Bij aanmelding wordt er in het contract gevraagd of foto’s gebruikt mogen worden voor 

media doeleinden. Hiervoor wordt om een handtekening gevraagd.  

- Als er foto’s op sociale media gezet worden of gebruikt worden voor andere doeleinden, 

dan wordt voordien  mondeling toestemming gevraagd aan de deelnemer. 

- Er worden geen foto’s gemaakt van anderen (deelnemers, vrijwilligers, begeleiders of 

stagiaires)  indien de betreffende persoon hier geen toestemming voor gegeven heeft. 

- Er is een uitdeelbrief opgesteld. Deze wordt bij aanmelding van een nieuwe deelnemer 

overhandigd aan de deelnemer of diens wettelijk vertegenwoordiger. Dit document; de 

uitgebreide privacy verklaring, kan op aanvraag geleverd worden.  

- Niet actuele gegeven worden conform de wet 15 jaar bewaard, tenzij op verzoek van de 

deelnemer vernietiging heeft plaats gevonden.  

- De laptop is beveiligd middels een wachtwoord. Ton en Inge weten dit wachtwoord. 

- Uitwisseling van informatie vind altijd veilig plaats. Persoonsgevoelige informatie wordt 

via ZIVVER  verstuurd naar de persoon die de informatie nodig heeft.  

- Een data lek wordt gemeld. 

- https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl 

 

 

 

6. Rechten van deelnemers ten aanzien van verwerkte persoonsgegevens: 

               Je hebt recht op inzage in je persoonsgegevens en je dossier. Daarnaast heb je recht op           

               rectificatie en vernietiging van je persoonsgegevens en in beginsel recht op vernietiging van  

               het dossier. Hiervoor vragen wij je wel om jezelf te legitimeren. 

               Ten aanzien van je recht op vernietiging van je dossier is van belang dat voortzetting van de                    

               de begeleiding bij de Natuurwerkplek dan wellicht onmogelijk is, omdat gebrek aan  

               informatie de kwaliteit van de zorg/ondersteuning die geboden wordt door de begeleiders  

               van de Natuurwerkplek in de weg staat, waarbij de veiligheid van jou niet kan worden  

               gegarandeerd. 

               Je hebt tot slot het recht om je gegevens over te dragen aan jou, je wettelijk  

               vertegenwoordiger of een andere partij. Ook hiervoor vragen we je om jezelf te legitimeren. 

 

 

 

 

https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/


7. Vragen, opmerkingen of klachten? 

Wij doen er alles aan om je persoonsgegevens goed te beschermen. Mocht je vragen of 

opmerkingen hebben of niet tevreden zijn over hoe wij omgaan met jou gegevens, dan kun je 

contact opnemen met  I. Beuving; zij is de contactpersoon, haar gegevens staan boven aan 

dit document. Samen proberen we tot een oplossing te komen. Mocht dit om welke reden 

dan ook niet lukken, dan kan je je wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens; de 

toezichthouder op het gebied van bescherming van persoonsgegevens.  

 

 

Inge Beuving 

Natuurwerkplek zandstuvebos 

Lindenlaan 42 

7681 RG  Vroomshoop 

06 20196053 

Natuurwerkplek-zandstuvebos@hotmail.com 
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