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Privacyverklaring 

Wij zijn: 
Zorgboerderij De Thuishaven 
Viaductstraat 105 
6659 CM Wamel 
0487502644 
Onze verwerkingsverantwoordelijke: A Miedema 
 

Wij delen gegevens met: 
➢ Nedap, zij doen hier niets mee, maar ze zorgen dat onze gegevens veilig gewaard 

worden 
➢ Gemeenten, via ZilliZ berichtenverkeer 
➢ Door deelnemers aangegeven zorgverleners en/of wijkteam via mail, op papier of 

mondeling – alleen met toestemming van de deelnemer 
➢ Stage begeleiders, werkzaak – alleen met toestemming van de deelnemer 
➢ Onze vrijwilligers en stagiaires; zij ondertekenen een geheimhoudingsverklaring 

 

Wij houden gegevens bij van: 
➢ Deelnemers. Wij bewaren alles tot 15 jaar na beëindiging van de zorgovereenkomst 
➢ Vrijwilligers en stagiaires. Wij bewaren alles tot 2 jaar na de beëindiging van de 

werkzaamheden bij ons. 

 
Wij bewaren je gegevens: 

➢ Op de NAS. Deze is beveiligd met een wachtwoord.  
➢ Back-up wordt gemaakt op een externe schijf.   
➢ Papieren dossier. Dit ligt in een afgesloten kast. 

 
Doelen van onze verwerking: 

➢ Deelnemers 

• Om goed voor de kinderen te kunnen zorgen 
▪ De voorkeuren, beperking, dieet, medicijnen, NAW gegevens, ……. 

• Om vast te leggen hoe we voor de kinderen hebben gezorgd, zodat we dat 
kunnen verantwoorden 
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▪ Presentiegegevens, evaluaties, zorgplannen 

• Om te kunnen voldoen aan de eisen van onze opdrachtgevers (gemeenten, 
jeugdbescherming) en de wet 

• Om correct te kunnen factureren 
 
➢ Vrijwilligers en stagiaires 

• Om onze afspraken goed vast te leggen en ook te evalueren 

• Om juridisch (verzekeringstechnisch) sterk te staan 

• Om je te kunnen bereiken 

• Om je een veilige werkplek te kunnen bieden (medicatie, beperking, dieet) 

• Om jouw geheimhoudingsplicht tov ons en onze deelnemers vast te leggen 
 

Let op: 
Dát je bij ons was, vergeten we niet. 
Onze herinneringen aan jouw in de vorm van foto’s en tekeningen, gaan nooit meer weg.  
Dit delen we niet met derden en we verwerken deze gegevens niet. 
Iedereen die bij ons komt heeft beloofd de namen en foto’s niet te delen met derden ( sociale 
media) 

Maar: onze kinderen hebben een beperking en doen soms dingen die ze niet zouden 
moeten doen 
Dus: Kinderen die hier komen, komen in een groep. Andere kinderen en hun ouders 
weten dat ze er zijn en praten daar thuis over. 
Als je iets betekent voor ons of onze deelnemers, dan maak je een onuitwisbare indruk. 
Je zit in ons hoofd en hart. Soms wordt er een foto gemaakt met onze telefoon of 
camera. 
Wij weten niet wat de AVG hier van vindt, maar als je zeker wilt weten dat niemand 
weet dat je bij ons op de boerderij komt dan is er maar één ding dat je kunt doen: hier 
niet komen.  
Wij kunnen niet geheim houden dat je bij ons komt en gaan dat ook niet beloven. 

 

Jij hebt rechten (en wij plichten) 
➢ Als door wat voor fout jouw gegevens “gelekt” worden dan laten we je dat weten en 

melden dit bij de AP ( Autoriteit Persoonsgegevens). Dit zou betekenen dat er bij ons is 
ingebroken of de site van Boer en Zorg en de gemeente is gehackt. 

➢ Ouders en deelnemers mogen altijd de gegevens inzien 
➢ De gegevens mogen ook altijd verbetert worden. Graag zelfs, want wij hebben niets aan 

foute informatie 
➢ De gegevens mogen ook gewist worden. Laat maar weten wat er weg moet. Sommige 

gegevens moeten bewaard blijven. 
➢ De gegevens mogen ook meegenomen worden. We kunnen alles uitprinten en kopiëren 
➢ Na een aantal jaar (15 jaar) moeten wij de gegevens wissen. Dit betekent dat wij in 2022 

beginnen met het opschonen van de dossierkast. 
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➢ Alles wat over de kinderen geschreven en niet meer bewaard hoeft te worden gaat dan 
weg. Documenten waarin beschreven staat dat er een geheimhoudingsplicht is blijven 
bewaard.  

 

Derdenlanden: 
➢ Wij moeten zorgen dat persoonsgegevens binnen de EU blijven 
➢ De kinderen mogen niet herkenbaar in beeld (facebook) 
➢ We mogen ook geen foto’s en filmpjes meer delen of krijgen via What’s app 
➢ Als er een internationale mail gebruikt wordt (gmail, live, hotmail) dan mogen wij 

persoonlijke gegevens niet meer per mail naar u sturen. Hoe dan wel is nog de vraag. 
 

Klagen bij AP: 
➢ U (ouders) mag, als u denkt dat we iets niet goed doen, een klacht indienen bij de AP 

(www.autoriteitpersoonsgegevens.nl) 
➢ We zouden het fijn vinden als u het niet  zover laat komen, maar ons eerst aanspreekt 

als u zich zorgen maakt over de gegevens. 

 
 
 

http://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/

