
Privacyreglement Zorgboerderij DE IIK. 

 
Om goede zorg te kunnen leveren is het noodzakelijk om bepaalde persoonsgegevens te 

verzamelen en vast te leggen. Om oneigenlijk gebruik van deze gegevens te voorkomen zijn op 

DE IIK de volgende maatregelen van kracht: 

 
 Alle dragers van persoonsgegevens worden vermeld op de ‘Lijst van verzamelde 

persoonsgegevens.’ 

 Iedere deelnemer (en/of zijn/haar wettelijke verzorger) kan binnen 72 uur zijn/haar 

persoonlijke dossier opvragen.  

 Iedere deelnemer (en/of zijn/haar wettelijke verzorger) kan binnen 72 uur gegevens uit 

het persoonlijke dossier laten aanvullen, wijzigen of verwijderen, voor zover de wet dit 

toelaat. 

 Na beëindiging van de zorgovereenkomst wordt het persoonlijke dossier nog 2 jaar 

bewaard en vervolgens vernietigd. 

 Dossiers, facturenmappen, VOGmap en stageovereenkomsten worden bewaard in de 

afgesloten kantoorruimte. Notulenmap cliëntenraad en nieuwsbriefmap worden bewaard 

in de kantine en zijn vrij in te zien. 

 Digitaal opgeslagen persoonsgegevens worden bewaard in beveiligde PC mappen. 

 Misdrukken en overbodige persoonsgegevens worden ter plaatse vernietigd of digitaal 

verwijderd. 

 De bedrijfs PC is zo goed mogelijk beveiligd tegen hacken. 

 Om misbruik van persoonsgegevens te voorkomen worden ‘Verwerkersovereenkomsten’ 

afgesloten met hoofdaannemers, bewindvoerders, websitehost. 

 Voor het inzien van persoonsgegevens door controlerende instanties (auditor, inspectie) 

wordt vooraf schriftelijk toestemming gevraagd aan de deelnemer of zijn 

vertegenwoordiger. 

 Begeleiders (ook vrijwilligers en stagiairs) hebben, indien noodzakelijk, toegang tot de 

dossiers. Zij moeten daartoe een ‘Geheimhoudingsverklaring’ ondertekenen. 

 In alle andere gevallen vindt uitwisseling van gegevens alleen plaats via de deelnemer zelf. 

Gegevens ten behoeve van individuele begeleiders, indicatiestellers, behandelaars enz. 

worden dus nooit rechtstreeks door de Iik aangeleverd en de Iik is niet verantwoordelijk 

voor het gebruik en het veiligstellen van door deelnemers aan derden geleverde 

persoonsgegevens. 

 Voor het opslaan van alle gegevensdragers (doel 1 t/m 6) van de ‘Lijst van verzamelde 

persoonsgegevens’  wordt per onderdeel toestemming gevraagd via het formulier 

‘Toestemming verzamelen persoonsgegevens’. Tevens wordt, indien van toepassing, per 

onderdeel toestemming gevraagd voor het verstrekken van de gegevens aan anderen. Het 

toestemmingsformulier biedt ook de mogelijkheid om een toestemming binnen 72 uur 

weer in te trekken. 

 Gegevens ten behoeve van informatievoorziening (doel 7) zijn voor iedereen toegankelijk 

of onbeperkt door te geven. Hiervoor wordt per onderdeel toestemming gevraagd via het 

formulier ‘Toestemming publiceren persoonsgegevens’.  Het toestemmingsformulier biedt 

ook de mogelijkheid om een toestemming binnen 72 uur weer in te trekken. 

 Datalekken worden geregistreerd op de ‘Datalekregistratielijst’ en direkt gemeld bij de 

Autoriteit persoonsgegevens. 

 Alle emailverkeer vindt plaats via een beveiligde verbinding. 

 De website is beveiligd en is niet voorzien van cookies en contactformulier. Er worden 

geen persoonsgegevens verzameld of vastgelegd van de bezoekers. 

 Het privacyreglement is te vinden op de website www.zorgboerderijdeiik.nl  
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