
 

 

Privacyreglement 

Het privacyreglement schrijft voor hoe Leefgoed de Wildbaan met de persoonsgegevens omgaat van de 

gasten die zij begeleidt. Dit privacyreglement wordt door ons toegepast en geldt zolang het in 

overeenstemming is met de Wet Bescherming Persoonsgegevens.  

 

Privacyreglement 
Leefgoed de Wildbaan begeleid gasten. Om dit goed te kunnen doen zijn allerlei gegevens nodig van de 

gasten. Van elke gast wordt daarom een persoonsdossier aangelegd. Hierin staan de benodigde 

gegevens zoals naam, adres en telefoonnummer, indicatiebesluit, begeleidingsplan, door de gast zelf of 

door vertegenwoordiger van de gast aangeleverde documenten. Wanneer van belang is bijvoorbeeld 

ook informatie over de gevolgde scholing en het arbeidsverleden in het dossier opgenomen.  

Alle informatie die nodig kan zijn om iemand optimaal dagbesteding te bieden, te begeleiden en 

eventueel te bemiddelen naar een andere vorm van zorg of werk wordt verzameld en opgeborgen. 

De gegevens die we krijgen worden niet voor andere doeleinden gebruikt. 

Wanneer u e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. 

Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit 

maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden.  

Wie heeft toegang tot het persoonsdossier 
Uw gegevens worden in ONS Nedap bewaard. Dit is een beveiligd systeem dat veel gebruikt wordt voor 

cliëntadministratie. De registratie is nooit strijdig met de wet, de openbare orde of goede zeden.  

Deze dossiers zijn alleen toegankelijk voor activiteitenbegeleiders, de Coördinator Dagbeleving en de 

directie. Zij mogen de persoonsgegevens van de gasten in de dossiers inzien, wijzigen en nieuwe 

gegevens toevoegen.  

Rechten van deelnemers 
Gasten en zijn/haar naaste hebben recht op inzage, correctie wijziging, aanvulling en verwijdering van 

bepaalde persoonsgegevens in het eigen persoonsdossier. Indien zij hier gebruik van wensen te maken 

kunnen zij dit (met een geldig legitimatiebewijs) aangeven bij de Coördinator Dagbeleving of directie. 

Toestemming geven 
Er wordt geen informatie over gasten verstrekt aan anderen of ingewonnen bij anderen zonder 

toestemming van de gast.  

Gegevens weer verwijderen  

Als u niet langer bij ons in begeleiding bent, wordt uw dossier gesloten. Dit dossier blijft maximaal 15 jaar 

bewaard. Deze periode is nodig voor de administratie, bijvoorbeeld voor verantwoording naar het 

Zorgkantoor of boekhoudkundige controles. Uiteraard kan uw dossier al die tijd alleen door bevoegde 

personen worden ingezien.  

 

 


