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Introductie van dit reglement  
 

Het Privacyreglement schrijft voor hoe Zorgboerderij Ensink met de persoonsgegevens 

omgaat van de deelnemers die zij begeleidt. 

Zorgboerderij Ensink hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In 

deze privacy verklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij 

omgaan met persoonsgegevens. Zorgboerderij Ensink houdt zich in alle gevallen aan de 

toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening 

Gegevensbescherming (AVG).  

We zorgen ervoor dat we in ieder geval: 

➢ Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze 

zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacy 

verklaring; 

➢ De verwerking van uw gegevens is beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal 

nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt; 

➢ We vragen uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de 

verwerking van uw persoonsgegevens; 

➢ We hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen zodat 

de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is; 

➢ We geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor 

uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt; 

➢ We op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen 

wijzen en deze respecteren. 

 

Algemene bepalingen en begripsbepalingen 
Persoonsgegevens:  Alle informatie over een geïdentificeerde of 

identificeerbare natuurlijk persoon. VB. NAW gegevens, 

emailadressen, rekeningnummers, identificatiecodes, IP-

adressen etc.  

 

Bijzondere persoonsgegevens: gevoelige persoonsgegevens zoals iemands ras, 

etniciteit, gezondheid, seksuele geaardheid, en 

dergelijke worden bijzondere persoonsgegevens 

genoemd Hiervoor gelden nog strengere eisen dan voor 

reguliere persoonsgegevens. Het komt er op neer dat 

deze gegevensverwerking verboden is, tenzij er een 

wettelijke uitzondering geld.  

 

Verwerken:  Iedere handeling die met persoonsgegevens kan 

worden uitgevoerd, al dan niet geautomatiseerd.  

 

Verantwoordelijke:  Degene die zeggenschap heeft over de verwerking van 

de persoonsgegevens.  

 

Beheerder: Degene die onder de verantwoordelijkheid van de 

directie belast is met de dagelijkse zorg voor de 

verwerking van de persoonsgegevens of een gedeelte 



0090 - Privacyreglement 

 

 

0090 | 5 mei 2021| © Zorgboerderij Ensink   Pagina 4 van 6 

 

 

daarvan en verantwoordelijk is voor de juistheid van de 

ingevoerde gegevens, alsmede voor het bewaren, 

verwijderen en verstrekken van gegevens. 

 

Verwerker:  Degene die ten behoeve van de verantwoordelijke 

persoonsgegevens verwerkt.  

 

Gebruiker: Degene die geautoriseerd is om gegevens in de 

persoonsregistraties in te voeren en/of te muteren dan 

wel om van enigerlei uitvoer van de persoonsregistraties 

kennis te nemen. 

  

Betrokkene:     Degene op wie een persoonsgegeven betrekking heeft.  

 

Geregistreerde:  Degene over wie persoonsgegevens in de 

persoonsregistratie is opgenomen. 

 

Persoonsregistratie: Een verzameling van gegevens die op personen 

betrekking hebben en die al dan niet automatisch wordt 

gevoerd. Deze gegevensverzameling is systematisch 

gevoerd en aangelegd om een zo efficiënt als mogelijke 

dienstverlening te waarborgen.  

 

Derden:  Personen of instanties die niet aan de zorgboerderij 

verbonden zijn. 

 

Personeel/medewerker:   Personen in dienst van zorgboerderij Ensink. 

 

Dossier/bestand:  Gestructureerde verzameling schriftelijke en of digitale 

persoonsgegevens. 

 

Zorgboerderij: De organisatie die op één of meer dagen per week op 

georganiseerde wijze zorg biedt, zowel binnen als buiten 

het organisatiepand. 
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Bewaren van persoonsgegevens 

In principe bewaart Zorgboerderij Ensink persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor 

het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist, meestal 7 jaar. 

In ons archief worden gegevens veilig bewaard en zijn alleen toegankelijk voor daartoe 

bevoegde medewerkers van de Zorgboerderij. Er is daarnaast een archief met 

adresgegevens van oud-medewerkers, deze gegevens worden uitsluitend bewaard voor 

archiefdoeleinden en om u mogelijk in de toekomst uit te nodigen voor een reünie of andere 

activiteit. 

Verstrekking aan derden 

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit 

noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. 

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor: 

– Het verzorgen van de zorgregistratie internetomgeving van het ONS-programma; 

– Het verzorgen van de salarisadministratie in een internetomgeving van LOKET 

Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de 

beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. 

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen 

verwerkersovereenkomst hebben afgesloten, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is.  

Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens 

bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook 

verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met 

derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft. Wij verstrekken geen 

persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.  

Beveiliging 

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om 

persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Alle personen die 

namens Zorgboerderij Ensink van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan 

geheimhouding daarvan. Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de 

bescherming van persoonsgegevens. 

De veiligheidsmaatregen genomen door Loket (salarisverwerking) zijn te lezen op: 

https://www.loket.nl/privacy-statement/ 

We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op onze internetomgeving voor de 

deelnemersregistratie in ONS. De door ONS genomen veiligheidsmaatregelen zijn te lezen op 

https://nedap.com/nl/privacy-statement-disclaimer/. Binnen ONS is per gebruiker ingericht 

welke gebruikers tot welke groepen behoren en welke rechten ze per groep hebben.  

Daarnaast maken wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen 

herstellen bij fysieke of technische incidenten. En we testen en evalueren regelmatig onze 

maatregelen.  

Rechten omtrent uw gegevens 

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u 

ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw 

persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook 

heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf 

of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren 

https://www.loket.nl/privacy-statement/
https://nedap.com/nl/privacy-statement-disclaimer/
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voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken. Mogen wij uw 

persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan 

heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken. 

Klachten 

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u 

hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden 

wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit 

Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van 

privacybescherming. 

 

Vragen 

Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem 

dan contact met ons op! 

 

Contactgegevens 

Zorgboerderij Ensink 

Vergertsveldweg 30 

7524 PM Enschede 

Telefoon: 053 4355220 

E-mail: kzi@zorgboerderijensink.nl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


