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Per 25 mei 2018 is de nieuwe AVG-wet in gegaan. Ook als zorgboerderij moeten en willen we hier aan
voldoen. Via deze brief willen we u op de hoogte brengen over de wijze waarop wij met uw
persoonsgegevens omgaan. Voor ons is een zorgvuldige omgang met de persoonsgegevens van groot
belang. Wij respecteren uw privacy. Wij dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons
verschaft vertrouwelijk wordt behandeld en wij houden ons aan de Wet bescherming
persoonsgegevens (Wpb), alsmede de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG),
alsmede overige wet- en/of regelgeving gericht op de bescherming van persoonsgegevens.
Zo worden persoonsgegevens alleen verwerkt door personen die daartoe geautoriseerd zijn en
slechts voor het doel waarvoor deze zijn verzameld. Daarbij zorgen wij voor passende
organisatorische en technische maatregelen die waarborgen dat persoonsgegevens passend worden
beveiligd en dat zij beschermd zijn tegen ongeoorloofde en onrechtmatige verwerking, tegen
onopzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging.
Doeleinden van de gegevensverwerkingen
Uw persoonsgegevens worden door ons verwerkt om goede zorg te kunnen leveren. De
gegevensverwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van de zorgovereenkomst.
Wij streven er naar uitsluitend de persoonsgegevens die minimaal noodzakelijk zijn voor het vooraf
bepaalde doel te verwerken. Waar mogelijk worden minder of geen persoonsgegevens verwerkt.
Zorgboerderij De Koningshoeve verwerkt uw persoonsgegevens wanneer u een zorgovereenkomst
met ons hebt afgesloten. Uw persoonsgegevens worden verwerkt in uw rapportages, uw individuele
zorgplan en evaluaties. Deze gegevens worden digitaal verwerkt in een afgesloten, met een
wachtwoord beveiligde, omgeving. Daarnaast heeft elke medewerker een papieren dossier waar alle
papieren worden bewaard die noodzakelijk zijn om goede zorg te kunnen leveren, zoals het door u
ingevulde intakeformulier. Dit papieren dossier wordt bewaard in een afgesloten dossierkast in ons
kantoor dat wordt afgesloten wanneer hier geen gebruik van wordt gemaakt. Voor de dagelijkse gang
van zaken en om hoogwaardige zorg te kunnen leveren verwerken wij uw persoonsgegevens
daarnaast op de volgende wijze:






Een foto op de dagplanning.
Uw naam op weekoverzichten, corvee-lijsten, uitnodigingen, vervoersplanningen,
verjaardagskalenders, etc.
Uw naam op uw persoonlijke eigendommen, zoals uw laarzen, jas en bij de kapstokken.
Uw naam en adres worden verstrekt aan onze chauffeurs met wie wij een vrijwilligerscontract
hebben afgesloten.

Om goede zorg te kunnen leveren, vragen wij u om een actueel medicatie-overzicht te verstrekken,
alsmede verslagen van eerdere onderzoeken, hulpverleningstrajecten, signaleringsplannen, etc.
Uiteraard verstrekt u deze documenten alleen wanneer u deze gegevens met ons wilt delen. U bent
hiertoe niet verplicht. Hetzelfde geldt voor indicatiebesluiten en daaraan gerelateerde of daarmee
vergelijkbare documenten van het zorgkantoor en/of de gemeente.
Wanneer wij contact opnemen met andere zorgverleners, zullen wij hiervoor eerst toestemming van
u vragen.
Uw gegevens worden bewaard zolang de betreffende informatie naar de aard ervan noodzakelijk is in
het kader van onze dienstverlening.
Het kan voorkomen dat andere partijen uw persoonsgegevens krijgen. Wij komen met deze partijen
in een verwerkersovereenkomst overeen dat zij zorgvuldig met uw gegevens omgaan en zij krijgen
alleen de gegevens die noodzakelijk zijn om hun dienst te verlenen. Afhankelijk van uw indicatie
kunnen uw gegevens bijvoorbeeld worden gedeeld met Coöperatie Boer en Zorg.

Zonder uw toestemming zullen we uw gegevens nooit aan andere partijen doorgeven dan die
hierboven genoemd zijn.
Rechten
Wij streven ernaar uw rechten te respecteren en zoveel als redelijkerwijs mogelijk de verzoeken tot
uitoefening van die rechten te honoreren. Onder rechten worden verstaan: het recht op informatie,
op inzage, op rectificatie, op vergetelheid, op beperking van de verwerking, op overdracht van uw
gegevens en recht van bezwaar.
Wilt u inzage, kopie of correctie van uw gegevens doorgeven, dan kunt u dat melden bij uw
persoonlijk begeleider (info@zorgboerderijdekoningshoeve.nl of 0546-569241).
Privacybeleid
Voor nadere informatie verwijzen wij u naar ons privacybeleid dat u kunt vinden op onze website:
www.zorgboerderijdekoningshoeve.nl. Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te
brengen in het privacybeleid.
Social media
Op de Zorgboerderij laten wij met foto’s en filmpjes zien waar we mee bezig zijn. Opnames worden
gemaakt tijdens verschillende gelegenheden. Bijvoorbeeld tijdens activiteiten, dagjes uit en speciale
gelegenheden. Ook u kunt op deze foto’s en filmpjes te zien zijn.
Natuurlijk gaan we zorgvuldig om met foto’s en video’s. Wij plaatsen geen foto’s waardoor
medewerkers schade kunnen ondervinden. We plaatsen bij foto’s en video’s geen namen van
medewerkers. Toch vinden we het belangrijk om uw toestemming te vragen. Uw toestemming geldt
alleen voor foto’s en video’s die door ons, of in onze opdracht worden gemaakt.
Vragen
Als u nog vragen heeft over ons privacy beleid kunt u contact met ons opnemen. Bent u niet akkoord
met de inhoud van dit formulier, dan kunt u schriftelijk bezwaar maken, door middel van een brief of
mail te sturen naar:
Zorgboerderij De Koningshoeve
Hammerweg 111
7671 JH VRIEZENVEEN
info@zorgboerderijdekoningshoeve.nl
0546-569241
Tenslotte willen we u verzoeken om bijgesloten strook te ondertekenen en bij de begeleiding in te
leveren, wanneer u voldoende geïnformeerd bent via dit formulier en/of toestemming wilt geven
voor het gebruik van foto’s en filmpjes waar op u te zien kan zijn, voor social media, de website en
andere kanalen.
Met vriendelijke groet,
Team Zorgboerderij De Koningshoeve
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Ik ben voldoende geïnformeerd via dit formulier.
Ik geef toestemming voor het gebruik van foto’s en filmpjes waar op ik te zien kan zijn, voor
social media, de website en andere kanalen.

Datum: …………………………
Handtekening: ……………………………………………………………….

