
 

 

Privacyreglement  
 
In het kader van onze dienstverlening verwerken wij uw persoonsgegevens. Deze privacyverklaring 
hebben wij opgesteld om u te informeren over hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan, conform 
de relevante geldende wet- en regelgeving, waaronder de AVG en de uitvoeringswet AVG.  
 
Contactgegevens 
De persoonsgegevens worden verwerkt door:  
 

Zorgboerderij Op de Mózik 
KvK nummer: 56120370 
Reigerbekweg 1 5758PZ Neerkant 
Telefoonnr.: 077-466 1722 
E-mailadres: info@opdemozik.nl  

 
Zorgboerderij Op de Mózik verkrijgt persoonsgegevens van uzelf, bijvoorbeeld de gegevens die u 
persoonlijk aan ons verstrekt, via de email, telefoon of een fysieke afspraak. Daarnaast kunnen wij 
uw persoonsgegevens verkrijgen via derden, zoals mantelzorgers, stichting Samenwerkende 
Zorgboeren Zuid of de gemeente, in het kader van onze dienstverlening.  
 
Persoonsgegevens  
Zorgboerderij Op de Mózik verwerkt de volgende categorieën van persoonsgegevens afhankelijk van 
de relatie met Op de Mózik: 

• NAW-gegevens 

• Contactgegevens, zoals e-mailadres en telefoonnummers 

• Geboortedatum en –plaats  

• Geslacht  

• Burgerservicenummer  

• Bankrekeningnummer  

• Gezondheidsgegevens en gegevens over medicatiegebruik 

• Gegevens over sociaal-emotioneel welbevinden 

• Gegevens over de persoonlijke ontwikkeling, doelstelling en evaluatie hiervan 

• Contactgegevens van contactpersonen 

• Naam en contactgegevens huisarts 

• Naam en contactgegevens apotheek 

• Foto’s en/of video’s 
 
Doeleinden  
Op grond van de geldende wet- en regelgeving mogen persoonsgegevens alleen verzameld worden 
als daarvoor vooraf een doel is vastgesteld. Het doel moet uitdrukkelijk omschreven en 
gerechtvaardigd zijn. De persoonsgegevens mogen niet voor andere doelen worden verwerkt.  
 
Zorgboerderij Op de Mózik verwerkt deze persoonsgegevens voor diverse doeleinden afhankelijk van 
de relatie met Op de Mózik, zoals: 

• Een goede en efficiënte zorg- en dienstverlening; 

• Het opbouwen van een cliëntdossier en het uitvoeren van registraties en declaraties.  

• Verwerking van gegevens in lijn met de basisregistratie personen (BRP), indicatie zorgplan en 
administratie; 
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• Het uitvoeren van de wettelijke verplichtingen voortvloeiend uit de Wlz, Wmo en WGBO en 
voortvloeiend uit de lidmaatschapsovereenkomst met SZZ en eventuele andere overeenkomsten 
tussen zorgboerderij Op de Mózik en andere zorgorganisaties;  

• Het organiseren van vervoer voor de betrokkenen; 

• Het innen van gelden en het nemen van incassomaatregelen; 

• het opbouwen van een personeelsdossier; zoals het uitbetalen van salaris, functioneren, het 
innen van vorderingen, het aangaan en ontbinden van een arbeidsovereenkomst; 

• Verwerking van gegevens in lijn met de basisregistratie personen (BRP) en bankrekeningnummer; 
 

Grondslagen verwerking persoonsgegevens 
Op grond van de geldende wet- en regelgeving geldt daarnaast dat voor elke verwerking van 
persoonsgegevens een rechtmatige grondslag moet bestaan. Dat betekent dat zorgboerderij Op de 
Mózik persoonsgegevens alleen mag verwerken in een van de volgende limitatieve gevallen:  

a) Wanneer de betrokkene(n) toestemming heeft/hebben gegeven voor de specifieke 
verwerking (inclusief het doel daarvan); 

b) De verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waar de betrokkene 
partij bij is, of voor handelingen die op verzoek van de betrokkene(n) worden verricht en die 
noodzakelijk zijn voor het sluiten van een overeenkomst.  

c) De verwerking noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting waaronder de 
Wlz, Wmo en de WGBO; 

d) De verwerking noodzakelijk is voor de behartiging van gerechtvaardigd belang van 
zorgboerderij Op de Mózik of een derde, tenzij het belang of fundamentele rechten en 
vrijheden van betrokkene(n) prevaleren; 

e) De verwerking noodzakelijk is om de vitale belangen van de betrokkene(n) of een ander 
natuurlijk persoon te beschermen. Hiervan is niet snel sprake, wel indien bijvoorbeeld 
gegevens moeten worden verwerkt om een acute en ernstige bedreiging voor de gezondheid 
van de betrokkene(n) te bestrijden. 
 

In de meeste gevallen zal zorgboerderij Op de Mózik een andere grondslag hebben dan de grondslag 
toestemming. Indien de betrokkene toestemming geeft voor de verwerking van zijn/haar 
persoonsgegevens zal zorgboerderij Op de Mózik dat documenteren. Daarmee kan zij aantonen dat 
de toestemming is gegeven. De betrokkene heeft het recht zijn/haar toestemming te allen tijde in te 
trekken. Het intrekken van de toestemming laat de rechtmatigheid van de verwerking op basis van 
de toestemming vóór de intrekking echter onverlet. Zorgboerderij Op de Mózik draagt er zorg voor 
dat de betrokkene haar toestemming net zo eenvoudig kan intrekken, als hij/zij zijn/haar 
toestemming heeft gegeven aan zorgboerderij Op de Mózik.  
 
Grondslagen verwerking bijzondere persoonsgegevens 
Indien bijzondere persoonsgegevens worden verwerkt, gelden er andere grondslagen dan de 
voornoemde grondslagen. Onder bijzondere persoonsgegevens wordt verstaan: 

• Ras of etnische afkomst; 

• Politieke opvattingen; 

• Godsdienst of levensovertuiging; 

• Lidmaatschap van een vakbond; 

• Genetische of biometrische gegevens met oog op unieke identificatie; 

• Gezondheid; 

• Seksuele leven; 

• Strafrechtelijk verleden.  
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Het verwerken van bijzondere persoonsgegevens is door zorgboerderij Op de Mózik in beginsel 
verboden tenzij een van de hierna genoemde grondslagen zich voordoet: 

a) De betrokkene heeft uitdrukkelijke toestemming gegeven voor de verwerking van die 
persoonsgegevens voor een of meer welbepaalde doeleinden; 

b) de verwerking noodzakelijk is met het oog op de uitvoering van verplichtingen en de 
uitoefening van specifieke rechten van u of de betrokken persoon. Dit op het gebied van het 
arbeidsrecht en het sociale zekerheids- en sociale beschermingsrecht; 

c) de verwerking noodzakelijk is voor doeleinden van preventieve of (arbeids)geneeskunde 
aard. Zoals het beoordelen van arbeidsgeschiktheid en/of het verstrekken van 
gezondheidszorg; 

d) De verwerking is noodzakelijk ter bescherming van de vitale belangen van de betrokkene of 
van een ander natuurlijk persoon indien de betrokkene fysiek of juridisch niet in staat is zijn 
toestemming te geven; 

e) De verwerking is noodzakelijk voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een 
rechtsvordering of wanneer gerechten handelen in het kader van hun rechtsbevoegdheid. 

 
Verstrekking aan derden 
In het kader van haar dienstverlening kan Zorgboerderij Op de Mózik persoonsgegevens uitwisselen. 
Zorgboerderij Op de Mózik kan voor de hiervoor genoemde doeleinden gebruik maken van diensten 
van derden, zoals het verzorgen van de (financiële) administratie, dossierbeheer en financiële 
afwikkeling. In het kader daarvan worden aan deze derden persoonsgegevens verstrekt. Deze derden 
mogen uw persoonsgegevens slechts verwerken voor de voornoemde doeleinden, hiervoor zijn 
verwerkersovereenkomsten afgesloten.   
 
Tot slot kunnen uw persoonsgegevens verstrekt worden aan derden wanneer Zorgboerderij Op de 
Mózik aan een wettelijke verplichting moet voldoen. Zorgboerderij Op de Mózik zal uw gegevens niet 
verstrekken voor commerciële of goede doelen. 
 
Doorgifte van uw gegevens buiten de EER 
Zorgboerderij Op de Mózik verstrekt geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten 
de Europese Unie.  
 
Toegang tot persoonsgegevens 
Bij zorgboerderij Op de Mózik hebben de eigenaren en medewerker toegang tot de 
persoonsgegevens. Zij zijn belast met of geven leiding aan de activiteiten die in verband staan met de 
verwerking van desbetreffende persoonsgegevens of die daarbij noodzakelijk zijn betrokken.  
 
Hoe lang wij uw gegevens bewaren  
Zorgboerderij Op de Mózik zal uw persoonsgegevens niet langer verwerken dan noodzakelijk voor de 
doeleinden die zij in deze privacyverklaring heeft genoemd. Dit betekent dat uw persoonsgegevens 
bewaard worden zolang zij nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken. Bepaalde gegevens 
moeten langer bewaard worden, omdat Zorgboerderij Op de Mózik zich moet houden aan wettelijke 
bewaarplichten, zoals de fiscale bewaarplicht (7 jaar) en de bewaarplicht medische dossiers (15 jaar). 
 
Hoe wij uw gegevens beveiligen 
Wij vinden het belangrijk dat uw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen verlies of onbevoegde 
toegang van uw persoonsgegevens. Daarom heeft Zorgboerderij Op de Mózik de volgende 
maatregelen genomen: 

• alle personen die namens zorgboerderij Op de Mózik van uw gegevens kennis kunnen 
nemen, zijn gehouden aan een geheimhouding daarvan; 
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• onze medewerker, vrijwilligers en stagiaires zijn geïnformeerd over het belang van de 
bescherming van persoonsgegeven.  

• we werken met een beveiligde portal. Het gebruik van de portal kan alleen door de 
eigenaren en medewerker middels een gebruikersnaam, wachtwoord en persoonlijke 
identificatienummer.  

• we hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op onze systemen; 

• we pseudonimiseren en zorgen voor encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe 
is; 

• we testen en evalueren regelmatig onze maatregelen; 
 
Uw rechten 
U heeft het recht om Zorgboerderij Op de Mózik een verzoek te doen tot inzage van uw 
persoonsgegevens. Na ontvangst van uw verzoek ontvangt u binnen 1 maand een overzicht van uw 
persoonsgegevens. Indien daaruit onjuistheden blijken kunt u verzoeken uw gegevens aan te passen, 
aan te vullen, te verwijderen of af te schermen.  
 
Ook kunt u Zorgboerderij Op de Mózik verzoeken om overdracht van uw persoonsgegevens of kunt u 
bezwaar aantekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens vanwege bijzondere 
persoonlijke omstandigheden. 
 
Vragen over deze privacyverklaring of een verzoek over de verwerking van uw persoonsgegevens 
kunt u sturen naar: 
 

Lisa Beijers – Zorgboerderij Op de Mózik 
Reigerbekweg 1 
5758 PZ Neerkant 
077-4661722 
info@opdemozik.nl 
 

Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door Zorgboerderij Op de Mózik 
laat dit dan vooral aan ons weten. Mocht u er met ons niet samen uitkomen, dan heeft u het recht 
om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt 
hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens. 
 
Wijzigingen in het privacyreglement 
Dit privacyreglement is voor het laatst aangepast op 05-11-2019. 
 
Zorgboerderij Op de Mózik kan dit privacyreglement aanpassen. Nieuwe versies worden altijd op de 
website gepubliceerd. Wij raden u daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u 
op de hoogte blijft van wijzigingen. 
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