Privacyreglement:

Het Privacyreglement schrijft welke gegevens Aan ’t Zandeinde Kijk Doe en
zorgboerderij bewaart, waarvoor we deze nodig zijn en hoelang we de gegevens
bewaren.

Door ons verwerkte persoonsgegevens:
De zorgboerderij begeleidt hulpboeren/deelnemers. Om dit goed te kunnen doen zijn we allerlei
persoons gegevens nodig van de deelnemers, De volgende gegevens hebben wij hiervoor nodig:
a. Naam en achternaam
b. Adres
c. Email
d. Geboorte datum
e. BSN Nummer
f. Medische gegevens
g. Gegevens huisarts
h. Gegevens wettelijke vertegenwoordiger

Doel en grondslag verwerking persoonsgegevens .
De door ons verwerkte persoonsgegevens zullen alleen worden verwerkt voor de volgende
doeleinden:
a. Overeenkomst
b. Zorgdossier
c. Algemene mail en persoonlijke mail verkeer
De door ons verwerkte persoonsgegevens worden verwerkt op basis van de volgende
verwerkingsgrondslag:
a. wet- en regelgeving
b. uitvoeren van de overeenkomst.
c. kwaliteitsdoeleinden

Hoe bewaren we het en wat is de bewaartermijn:
Van alle gegevens van de hulpboer maken wij een zorgdossier . Hierin staan de noodzakelijke
gegevens zoals de overeenkomsten met naam, adres en telefoonnummer, indicatiebesluit, zorgplan,
door de hulpboeren/deelnemer zelf of door vertegenwoordiger van de deelnemer 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. Dit dossier is ten alle tijden in te zien voor de
hulpboer/deelnemer (wettelijke vertegenwoordiger) zelf (op aanvraag).

De door ons verwerkte persoonsgegevens zullen worden bewaard voor de volgende perioden:
a.
b.
c.

2 jaar na beëindiging van de dagbesteding (doel en grondslag verwerking persoonsgegevens)
7 jaar (alle financiële gegevens)
3 maand voor mailtjes

Beveiliging
Alle genoemde gegevens worden door ons goed beveiligd. Desgewenst kunnen we u op hoofdlijnen
informeren over de door ons genomen beveiligingsmaatregelen.

Toestemming geven:
Er wordt geen informatie over deelnemers verstrekt aan anderen of ingewonnen bij anderen buiten
de zorgboerderij zonder toestemming van de hulpboer/ deelnemer (wettelijke vertegenwoordiger).

Rechten van deelnemers:
Hulpboeren/deelnemers hebben recht op inzage, correctie wijziging, aanvulling en verwijdering van
bepaalde persoonsgegevens in het eigen persoonsdossier. Dit kunnen zij aangeven bij Gerdy of
Anneke.

Wie heeft toegang tot het zorgdossier:
Op de zorgboerderij worden de persoonlijke gegevens van de hulpboer/deelnemer op de volgende
wijze bewaard:
1. In een daartoe geschikte afsluitbare kast.
2. Digitaal dossier, waarbij enerzijds gebruik wordt gemaakt van Nedap (Ons en Qoden) voor de
deelnemers via de Cooperatie Boer&Zorg en anderzijds in de digitale zorgdossier van de
zorgboerderij.
Gerdy en Anneke bepalen welke personen welke bevoegdheden hebben met betrekking tot het
gebruik van de zorgdossiers:
1. De directe betrokken medewerker(s)
2. Een geschoolde vrijwilligster
Zij mogen de persoonsgegevens van de deelnemers in de dossiers inzien, wijzigen en nieuwe
gegevens toevoegen. Eventuele stagiaires en/of vaste vrijwilligers mogen in belang van goede
dagbesteding wel de zorgplannen alleen inzien.
Dit document is opgesteld te Lemele op 11-12-2018.

