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Wij zijn: 
Zorgboerderij KEI    
Bommelweg 1    
4014 PT Wadenoijen    
0344-662338 of 0653898777    
Onze verwerkingsverantwoordelijke: Antoinette Bons    
    

Wij delen gegevens met:    
 Landmercplus+, in het pakket ZilliZ - zij doen er niets mee maar ze zorgen dat onze gegevens 

veilig bewaard worden   
 Gemeenten, via de VNG berichtenapp   
 Door deelnemers aangegeven zorgverleners en/of het wijkteam, via mail, op papier of 

mondeling - alleen met toestemming van de deelnemers   
 Stagebegeleiders, Werkzaak of het vrijwilligerssteunpunt - alleen met toestemming van 

betrokkenen   
 Onze vrijwilligers en stagiairs. Die ondertekenen altijd een geheimhoudingsverklaring  
 Ouderengelderland.nl. Zij krijgen de namen van de mensen die bij ons zijn aangeschoven

      

Wij houden gegevens bij van:    
 Deelnemers (zorgcliënten). Wij bewaren alles tot vijftien jaar na de beëindiging van de 

laatste zorgovereenkomst.   
 Vrijwilligers en stagiairs. Wij bewaren alles van je tot twee jaar na de beëindiging van je 

werkzaamheden bij ons.   
 Aanschuifgasten. Wij bewaren uw gegevens tot twee jaar nadat u zich definitief heeft 

afgemeld.   
 Belangstellenden: Wij bewaren uw e-mailadres om u de nieuwsbrief te kunnen sturen, totdat 

u zich laat wissen.   
    

Wij bewaren je gegevens:     
 Op onze laptop. Die is beveiligd met een pincode en ligt in het kantoor of (bij afwezigheid) in 

een brandwerende kast   
 In het papieren dossier. Dat ligt in de brandwerende kast   
 In het pakket Zilliz. Dat is beveiligd met inlogcode en wachtwoord en voldoet aan de eisen 

van de AVG   
 In onze telefoon. Beveiligd met vingerafdruk en/of pincode   
 Onderhanden werk ligt in ons kantoor óf we dragen het bij ons om het je te laten zien 

     

Doelen van onze verwerking:    
 Deelnemers   

o Om goed voor je te kunnen zorgen  
▪ Je voorkeuren, je beperkingen, je dieet, je 'gebruiksaanwijzing', waar je 

woont, je contactgegevens… 
o Om vast te leggen hóe we voor je hebben gezorgd, zodat we dat (ook jaren later) 

kunnen verantwoorden  
▪ Presentiegegevens, evaluaties 

o Om te voldoen aan de eisen van onze opdrachtgevers (zorgkantoor, gemeenten) en 
de wet  

o Om correct te kunnen factureren  
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 Aanschuifgasten   
o Om het te kunnen melden als er een onvoorziene wijziging is  
o Om goed voor u te kunnen koken  
o Om woonpunten af te kunnen schrijven als u daarmee betaalt  
o Om u te kunnen ophalen als u door onze vrijwilliger wordt vervoerd  
o Om Ouderengelderland.nl (de initiefnemer) te laten weten wie er op welke dag bij 

ons heeft gegeten  
o Om achteraf (bij (gezondheids)klachten) te kunnen zien wie er aan welke maaltijd 

heeft deelgenomen  
 

 Vrijwilligers en stagiairs   
o Om onze afspraken goed vast te leggen en ook te evalueren  
o Om juridisch (verzekeringstechnisch) sterk te staan  
o Om je te kunnen bereiken  
o Om je een veilige werkplek te kunnen bieden (medicatie, beperkingen, dieet)  
o Om jouw geheimhoudingsplicht tov ons en onze deelnemers vast te leggen  

 
 Belangstellenden   

o Om je de nieuwsbrief te kunnen sturen  
o Om je niet opnieuw uit te nodigen voor de nieuwsbrief als je je al had afgemeld.

  

LET OP:    
Dát je bij ons was (presentie) en onze persoonlijke herinneringen (foto's, tekeningen) gaan nooit 
meer weg.   
Maar dat delen we niet met derden en we verwerken die gegevens  niet.   
Iedereen bij KEI heeft beloofd om elkaar (namen, foto's) niet te delen met derden (vooral sociale 
media)   

MAAR: Onze deelnemers hebben een beperking en doen soms dingen die ze niet zouden 
moeten doen  
DUS: Als je hier komt, dan kom je in een groep. Mensen weten dat je er bent (waarom zou 
je anders komen?) en vertellen dat thuis.  
Als jij iets betekent voor ons of onze deelnemers, dan maak je een onuitwisbare indruk. Je zit 
dan in ons hoofd, ons hart of je foto zit in ons plakboek of onze telefoon 
Wij hebben geen idee wat de AVG hier van vindt, maar als je zeker wilt weten dat niemand 
weet dat je naar onze zorgboerderij gaat dan is er maar één ding dat je kunt doen: hier niet 
komen. Wij kunnen dat niet geheim houden en we gaan je dat ook niet beloven. 

    

Jij hebt rechten (en wij plichten):    
 Als door wat voor fout dan ook jouw gegevens 'gelekt' worden dan laten we je dat weten en 

melden we het bij de AP.  
o Dan is er dus bij ons ingebroken, of de website van ZilliZ is gehacked. 

 Je mag je gegevens inzien. Gewoon even vragen. Natuurlijk mag je ook een helper 
meenemen.  

 Je mag je gegevens (laten) verbeteren. Graag zelfs, wij hebben ook niets aan foute gegevens 
 Je mag je gegevens (laten) wissen. Laat maar horen wat er wegmoet. Als het mag, dan gaat 

het weg. Als het niet mag leggen we je dat uit.  
 Je mag je gegevens meenemen. De digitale data kunnen we voor je printen en het papieren 

dossier kopiëren.  
 Wij moeten gegevens wissen als de 'houdbaarheidsdatum' voorbij is. Vanaf 1 augustus 2022 

houden we daarvoor een jaarlijkse 'poetsdag'.  

http://www.ouderengelderland.nl/
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o We wissen dan alles wat we van je weten maar niet hoeven te 
bewaren. Omdat we echter vinden dat jullie 
geheimhoudingsplicht ten opzichte van anderen niet 'verloopt' na 15 jaar bewaren 
we wel eventuele documenten waarin je vertrouwelijkheid hebt beloofd.  

    

Derdenlanden    
 Wij moeten zorgen dat jouw persoonsgevens binnen de EU blijven.    
 Facebookplaatjes mogen dus niet (met herkenbaar mensen in beeld).   
 We mogen ook niet meer via de app foto's met jullie delen, of van jullie krijgen.  
 En als je internationale mail gebruikt (gmail, live) dan mogen we je persoonlijke gegevens 

niet meer per mail naar je sturen.   
    

Klagen bij AP    
 Jullie mogen, als je denkt dat we iets niet goed doen, een klacht indienen bij de Autoriteit 

Persoonsgegevens.   
 We zouden het heel fijn vinden als je het niet zover laat komen maar ons gewoon even 

aanspreekt als je je zorgen maakt over je gegevens.   

http://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/
http://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/

