
 

 

 

Privacyverklaring Zorgboerderij Groot Kootwijk 

 

Algemeen 

In deze privacyverklaring informeert Zorgboerderij Groot Kootwijk u over de manier 

waarop zij uw persoonsgegevens verwerkt, voor welke doeleinden en wat uw rechten 

zijn. Uw persoonsgegevens worden door ons verwerkt als u direct of indirect met ons in 

relatie staat als (ouder, verzorger, mantelzorger of wettelijk vertegenwoordiger van een) 

deelnemer, medewerker, vrijwilliger of stagiair.   

 

Wat zijn persoonsgegevens? 

Persoonsgegevens zijn alle informatie die een persoon kunnen identificeren. Denk 

bijvoorbeeld aan de naam, het BSN of woonadres, maar ook de culturele of religieuze 

achtergrond of de medische gegevens van een persoon.  

 

Persoonsgegevens die wij verwerken 

De persoonsgegevens die wij verwerken heeft u zelf aan ons verstrekt of hebben wij via 

uw verzorger, mantelzorger of wettelijk vertegenwoordiger ontvangen. Dit gebeurt met 

name bij kennismaking en intake/tijdens de sollicitatieprocedure. Het gaat hierbij om 

persoonlijke gegevens als naam, geslacht, BSN en contactgegevens. Zo nodig worden 

ook gegevens vastgelegd ten behoeve van het betalingsverkeer, zoals IBAN. Vanaf het 

moment dat u als deelnemer zorg van ons ontvangt, wordt uw dossier verder 

opgebouwd, uitsluitend met informatie die nodig is voor of bijdraagt aan de uitvoering 

hiervan. Het gaat hierbij om specifieke, zorginhoudelijke gegevens zoals rapportage van 

contactmomenten.  

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken 

Om zorg te kunnen leveren, is het van belang dat wij de volgende bijzondere en/of 

gevoelige persoonsgegevens van onze deelnemers verwerken:  

• Burgerservicenummer (BSN) 

• Medicijngebruik (enkel wanneer deze medicatie wordt ingenomen ten tijde van de 

geleverde zorg) 

• Gezondheid (enkel wanneer dit van invloed is of kan zijn op de geleverde zorg).  

Voor onze medewerkers, vrijwilligers en stagiaires betreft dit alleen het BSN. Ondanks 

dat Zorgboerderij Groot Kootwijk zorg verleent vanuit een reformatorische grondslag, 

leggen wij geen gegevens vast van onze deelnemers, medewerkers, vrijwilligers en 

stagiaires wat betreft godsdienst of levensovertuiging. 

 

Uw rechten 

Als wij uw persoonsgegevens verwerken, heeft u de volgende rechten: 

• Recht op inzage: uw of uw wettelijk vertegenwoordiger mag uw 

persoonsgegevens inzien.  

• Recht op correctie en verwijdering: wanneer deze gegevens feitelijk onjuist, 

onvolledig of niet ter zake doen voor het doel waarvoor zijn verzameld of op een 

andere manier in strijd zijn met de wet, mag u Zorgboerderij Groot Kootwijk 

vragen deze gegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te 

schermen.  

• Recht op vergetelheid: alleen in uitzonderlijke gevallen kan Zorgboerderij Groot 

Kootwijk op verzoek persoonsgegevens wissen.  



 

 

 

 

• Recht op dataportabiliteit: u heeft het recht om de persoonsgegevens die 

Zorgboerderij Groot Kootwijk van u heeft, te ontvangen zodat u deze bijvoorbeeld 

makkelijk kunt doorgeven aan een andere betrokkene.  

 

Delen met derden 

Uw gegevens worden alleen aan derden verstrekt wanneer dit nodig is voor de uitvoering 

van onze overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven 

die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst 

om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw 

gegevens. Zorgboerderij Groot Kootwijk blijft verantwoordelijk voor deze verwerking.  

Zorgboerderij Groot Kootwijk zal uw gegevens niet verstrekken voor commerciële 

doeleinden 

 

Hoe lang wij uw gegevens bewaren  

Zorgboerderij Groot Kootwijk 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 Groot Kootwijk zich moet houden aan wettelijke bewaarplichten, 

zoals de fiscale bewaarplicht. In de regel geldt dat dossiers van deelnemers (en alle 

daarin opgenomen gegevens) 15 jaar bewaard worden vanaf het moment dat de 

deelnemer geen zorg meer ontvangt op Zorgboerderij Groot Kootwijk.  

 

Beeld en geluid 

Foto’s, filmpjes of geluidsopnamen maken wij alleen met uw toestemming. Begeleiders 

zullen altijd eerst aan u vragen of zij een dergelijke opname mogen maken en benoemen 

daarbij expliciet het doel van de opname. Alleen met uw (schriftelijke) toestemming 

zullen dergelijke opnames gedeeld worden met derden via bijvoorbeeld de nieuwsbrief, 

de website of, wanneer meerdere personen op de opname voorkomen, met anderen.   

 

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 Groot 

Kootwijk passende beveiligingsmaatregelen genomen. Heeft u de indruk dat uw 

gegevens niet goed beveiligd zijn of zijn er aanwijzingen van misbruik neem dan contact 

met ons of met ‘onze’ functionaris gegevensbescherming op (zie ‘contactgegevens’).  

 

Contactgegevens 

Zorgboerderij Groot Kootwijk (Maatschap, KVK 54116732) 

Van Amerongenweg 9, 3771 LM Barneveld 

www.grootkoogwijk.nl / info@grootkootwijk.nl  

0342-42243 

 

Wij zijn aangesloten bij Coöperatie Boer en Zorg. In het geval van een (vermoeden van) 

een datalek kunnen wij terecht bij de Functionaris Gegevensbescherming via 

info@boerenzorg.nl  

 

http://www.grootkoogwijk.nl/
mailto:info@grootkootwijk.nl
mailto:info@boerenzorg.nl


 

 

 

 

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 privacyverklaring 

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 19-04-2019. 

 

Zorgboerderij Groot Kootwijk kan deze privacy verklaring 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. 

 

 

  

 

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

