
Privacyverklaring Zorgboerderij Veldzicht 

Veldzicht verzamelt persoonsgegevens van haar bezoekers, donateurs, vrijwilligers, 

medewerkers, stagiairs, geïnteresseerden (zoals websitebezoekers, mantelzorgers en 

mensen met dementie)  

Wat zijn persoonsgegevens? 

- Voor- en achternaam 

- Geslacht 

- Geboortedatum 

- Adresgegevens 

- Telefoonnummer 

- Burger Service Nummer 

- E-mailadres 

- Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en 

telefonisch 

- Gegevens over uw activiteiten op onze website 

- Bankrekeningnummer 

- Gezondheid 

Veldzicht wil u graag informeren over deze verzameling en verwerking van 

persoonsgegevens. In deze Privacyverklaring leest u onder andere hoe uw 

persoonsgegevens worden verzameld, waarvoor deze worden gebruikt, wat de 

bewaartermijn is van deze persoonsgegevens en waar u naartoe kunt om uw rechten uit te 

oefenen of om vragen te stellen omtrent uw privacy. 

Deze Privacyverklaring is gebaseerd op de Algemene Verordening Gegevensverwerking (de 

‘AVG’), daarom zult u af en toe wat juridische teksten in deze Privacyverklaring zien. 

Deze Privacyverklaring geldt voor de verzameling van uw persoonsgegevens door Veldzicht 

als u op één van de volgende manieren met Veldzicht in contact bent: 

- Medewerker 

- Vrijwilliger 

- Zorgvrager (cliënt) volwassen 

- Zorgvrager (client) minderjarig 

- Donateur 

- Stagiair 



Wie is verantwoordelijke? 

Veldzicht, gevestigd op de Freerk Faberweg 4, 8763 XC te Parrega, is verantwoordelijke 

voor de gegevensverwerking in de zin van de AVG.  

Veldzicht is verantwoordelijk voor de juistheid en nauwkeurigheid van de gegevens. 

Veldzicht mag niet meer gegevens vastleggen dan nodig is, en de gegevens moeten ter 

zake doen. 

Veldzicht moet alle betrokkenen informeren, onder andere over welke gegevens zij 

verzamelen, voor welke doeleinden en op basis van welke rechtsgrond. 

Veldzicht moet de persoonsgegevens passend beveiligen, opdat zij niet verloren raken of in 

verkeerde handen terechtkomen; 

 

Identificatie 

Veldzicht mag u bij de intake vragen om u te identificeren. Dat kan door een geldig 

identiteitsbewijs aan ons te tonen. Wij controleren hierop uw identiteit en noteren dat als 

volgt op het voorblad, bij de algemene gegevens. 

 
Vaststellen identiteit ten behoeve van de identificatieplicht 
 
Burgerservicenummer…………………………………………………….... 
Soort ID- Bewijs (paspoort/ID-kaart/Anders)……………………………… 
Nummer ID-bewijs…………………………………………………………… 
Geldig van……………………………..tot………………………………….. 
ID vastgesteld door………………………………………………………….. 
Paraaf medewerker:………………………………………………………… 
Datum:………………………………………………………………………... 

 
Hiermee voldoet Veldzicht aan de identificatieplicht. 

Uw rechten 

Inzage: U heeft het recht om een kopie van uw persoonsgegevens te vragen die worden 

verwerkt door Veldzicht. U kunt daarbij ook informatie opvragen over andere details van de 

verwerking van uw persoonsgegevens, zoals de bewaartermijn van uw gegevens . 

Algemene informatie kunt u ook altijd vinden in deze Privacyverklaring. 

Wijziging: Als uw persoonsgegevens onjuist of onvolledig zijn of niet zijn verwerkt in 

overeenstemming met de AVG, heeft u het recht om uw persoonsgegevens te laten wijzigen 

of aanvullen. 

Beperking: U kunt de verwerking van uw persoonsgegevens ook door Veldzicht laten 

beperken, bijvoorbeeld gedurende de periode dat wij uw verzoek tot wijziging van uw 

persoonsgegevens controleren. 

Wissing van persoonsgegevens: U heeft te allen tijde het recht om uw persoonsgegevens 

door Veldzicht te laten verwijderen, tenzij Veldzicht op grond van de AVG toegestane 

redenen heeft om uw persoonsgegevens te houden. 



Recht op overdracht van persoonsgegevens: Op uw verzoek verstrekt Veldzicht u een 

gestructureerde, gangbare kopie van de persoonsgegevens die u aan ons verstrekt heeft, en 

heeft u het recht die persoonsgegevens ongehinderd door Veldzicht aan een derde partij te 

laten overdragen. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren als u als zorgvrager naar een andere 

zorgverlener overstapt. 

Recht van bezwaar: U heeft te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen de 

verwerking van uw persoonsgegevens door Veldzicht 

Daar waar u toestemming heeft gegeven voor de verwerking van uw persoonsgegevens 

door Veldzicht (bijvoorbeeld omdat u de nieuwsbrief wilt ontvangen), kunt u deze 

toestemming op elk moment intrekken zoals aangegeven in deze Privacyverklaring. Uw 

intrekking heeft geen gevolgen voor de rechtmatigheid van de verwerking van 

persoonsgegevens voor de intrekking van uw toestemming. 

Doorgifte van uw persoonsgegevens aan derden 

Veldzicht zal in geen enkel geval zonder uw toestemming persoonsgegevens aan derden 

verstrekken. Het beleid van Veldzicht is er nadrukkelijk op gericht dat u zelf regie houdt over 

wat er met uw (of uw kind zijn/haar) persoonsgegevens gebeurt. 

Onze medewerkers mogen nooit zonder toestemming persoonsgegevens verstrekken via de 

mail, brief etc. zonder daar vooraf toestemming te hebben verkregen van u.  

In het geval van toestemming voor het verstrekken van persoonsgegevens aan derden kunt 

U deze verlenen op het Toestemmingsformulier AVG, door Veldzicht opgesteld.  

Bewaartermijn van uw persoonsgegevens 

Wij bewaren uw persoonsgegevens 15 jaar na het stoppen van de geleverde zorg. Daarna 

vernietigen wij uw dossier met daarin de persoonsgegevens. 

Voor medewerkers, stagiairs en vrijwilligers hoeven de gegevens niet langer dan 

noodzakelijk bewaard te worden ( zie autoriteit persoonsgegevens.nl) Veldzicht heeft als 

bewaarbeleid dat na 12 maanden de gegevens vernietigd worden. 

 

Zorgvrager (cliënt) minderjarig 

Op Veldzicht is er sprake van een rechtstreeks aanbod van diensten aan kinderen waarbij de 

grondslag voor de verwerking van persoonsgegevens toestemming is. Persoonsgegevens 

van kinderen tot 16 jaar alleen worden verwerkt als toestemming door de ouders/voogd is 

gegeven. Veldzicht heeft de verplichting te controleren en moet kunnen aantonen of die 

toestemming ook daadwerkelijk is verleend.  

 

 

 



 U bent donateur van “Vrienden van Veldzicht” 

Welke persoonsgegevens verzamelen wij van u en waarvoor gebruiken wij deze 

gegevens? 

De verzameling en het gebruik van uw persoonsgegevens van u als donateur gaat als volgt: 

Uw naam, het bedrag, de frequentie en uw IBAN Veldzicht om de betaling uit te voeren.  

Uw emailadres om nieuwsbrieven te kunnen versturen. 

Uw adres om attenties te kunnen versturen. 

U kunt na het stoppen van de zorg op het eindevaluatie aangeven of u wilt stoppen als 

donateur of het donateurschap wilt continueren. In het geval van beëindigen vernietigen we 

binnen 30 dagen uw gegevens. 
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