
 

Privacy 
Wij zijn Zorgstal Balans. Wij respecteren jouw privacy en persoonlijke levenssfeer, maar soms 

hebben we persoonlijke gegevens van jou nodig. In deze verklaring lees je welke gegevens wij 

gebruiken en hoe wij deze gegevens opslaan, beschermen en verwerken. Deze privacy policy is 

van toepassing op onze website www.zorgstal-balans.nl, onze online communicatie en de diensten 

die wij aanbieden. Wij behandelen jouw persoonlijke gegevens conform de Algemene 

Verordening Gegevensbescherming (AVG) 

Jonger dan 16 jaar 

Als je jonger dan 16 jaar bent, dan heb je toestemming van je ouders of wettelijke voogd nodig 

om onze diensten te gebruiken. 

Persoonsgegevens 

Om onze diensten aan te kunnen bieden, verwerken wij persoonsgegevens. Met het begrip 

“persoonsgegeven” wordt informatie bedoeld waarmee je als persoon geïdentificeerd kan worden. 

Deze definitie is in overeenstemming met de AVG. 

Jouw toestemming 

We kunnen jouw gegevens op verschillende momenten bewaren, zoals wanneer je je aanmeldt bij 

ons, gebruik maakt van onze diensten of als je contact met ons opneemt. Wij mogen jouw 

gegevens verwerken, omdat we jouw toestemming vragen via deze privacy policy. Bovendien 

hebben we jouw gegevens nodig om de overeenkomst tussen jou en ons uit te voeren. Als je 

ervoor kiest om je gegevens niet te delen, dan kunnen wij onze diensten helaas niet aan jou 

leveren. Verder zullen we jouw gegevens niet zonder jouw toestemming verwerken, tenzij we 

daartoe wettelijk verplicht zijn. 

Welke gegevens verzamelen wij en wat doen we 
ermee? 

Om gebruik te maken van onze  diensten hebben wij de volgende gegevens van jou nodig: 

Je naam 

Je geslacht 



 

Je leeftijd 

Je adresgegevens 

Je woonplaats 

Je telefoonnummer 

Je e-mailadres 

Je BSN 

 

We verzamelen ook wat persoonlijke informatie van jou die nodig is voor de dienstverlening. 

Deze informatie wordt veilig bewaard en niet gedeeld met anderen zonder jouw toestemming. 

Nieuwsbrief 

Zorgstal Balans biedt nieuwsbrieven aan. Zo blijf je op de hoogte van ontwikkelingen, en ander 

nieuws. Om zeker te zijn van jouw toestemming, vragen wij voor het verzenden van de 

nieuwsbrieven jouw toestemming.  

Beveiliging 

We doen er alles aan om jouw persoonlijke gegevens te beschermen tegen verlies, vernietiging, 

gebruik, wijziging of verspreiding van jouw persoonlijke gegevens door onbevoegden. Hierdoor 

kunnen degenen die niets met jouw gegevens te maken hebben, er niet bij. Wij doen dit door 

middel van de volgende maatregelen: het verwerken van de persoonsgegevens gebeurt in een 

beschermt en beveiligt systeem waarin alleen de personen kunnen inloggen die de gegevens nodig 

zijn voor de hulpverlening, door middel van wachtwoorden en codes. 

 

Bewaartermijn 

Wij zullen jouw persoonlijke gegevens niet langer bewaren dan we ze nodig hebben voor de 

doelen die wij eerder omschreven. We zullen jouw gegevens nooit langer dan 7jaar bewaren. 

Met wie delen wij jouw persoonlijke gegevens? 

Verwerkers 



 

Het komt voor dat andere partijen jouw gegevens van ons krijgen. Wij komen met deze partijen in 

een verwerkersovereenkomst overeen dat zij zorgvuldig met jouw gegevens omgaan en zij krijgen 

alleen de gegevens die noodzakelijk zijn om hun dienst te verlenen. Deze partijen zijn:   

• Kwaliteitsburo Landbouw en Zorg 

• Coöperatie boer en zorg 

• Hoofdaannemers en onderaannemers 

Zonder jouw toestemming zullen we jouw gegevens nooit aan andere partijen doorgeven dan die 

hierboven genoemd zijn. 

Wijziging van de privacy policy 

Wij kunnen deze privacy policy aanpassen. Als wij de privacy policy in belangrijke mate 

veranderen zullen wij een notificatie op onze Website plaatsen samen met de nieuwe privacy 

policy. Wij zullen gebruikers die met hun e-mailadres bij ons geregistreerd staan op de hoogte 

brengen bij wijzigingen. Als je niet geregistreerd staat als gebruiker raden wij je aan de Website 

en deze verklaring regelmatig te raadplegen. 

Jouw rechten 

De gegevens die we van jou verzamelen zijn persoonlijk. Je hebt daarom de volgende rechten: 

Je mag ons vragen om inzage in jouw gegevens; 

Je mag ons vragen om correctie, beperking of verwijdering van jouw gegevens. In geval van 

fraude, wanbetaling of andere onrechtmatige handelingen kunnen wij enkele gegevens van jou 

bewaren in een register of op een zwarte lijst; 

Je kunt bezwaar maken tegen de verwerking van jouw gegevens; 

Je kunt een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, als je denkt dat wij jouw gegevens 

onrechtmatig verwerken; 

Je mag jouw toestemming om jouw gegevens te verwerken altijd weer intrekken. Vanaf het 

moment dat je de toestemming intrekt mogen we dan geen gegevens meer van jou verwerken. 

Bij andere vragen of opmerkringen over onze privacy policy kun je contact met ons opnemen via 

onderstaande gegevens. 

Contact 

Zorgstal Balans 

info@zorgstal-balans.nl  



 

Functionaris voor gegevensbescherming 

Jenneke ter Burg 
Eigenaresse zorgstal Balans 
 


