
Privacyreglement 
 
 

 
Versie 20191218 

 

Privacyreglement (Inzage eigen gegevens deelnemer) 
 
 
Beschrijving Privacyreglement: 
Het Privacyreglement schrijft voor hoe Stichting Betach met de persoonsgegevens omgaat van de deelnemers 
die zij begeleid. 
 
Privacyreglement: 
Stichting Betach begeleid deelnemers. Om dit goed te kunnen doen zijn allerlei gegevens 
nodig van de deelnemers. Van elke deelnemer wordt daarom een persoonsdossier 
aangelegd. Hierin staan de noodzakelijke gegevens zoals naam, adres en telefoonnummer, 
indicatiebesluit, zorgplan, door de deelnemer zelf of door vertegenwoordiger van 
de deelnemer aangeleverde documenten. Wanneer het van belang is wordt bijvoorbeeld ook informatie over 
de gevolgde scholing en het arbeidsverleden in het dossier opgenomen. 
Alle informatie die nodig kan zijn om iemand optimaal dagbesteding te bieden, te begeleiden 
en eventueel te bemiddelen naar een andere vorm van zorg of werk wordt verzamelt en 
opgeborgen. 
Dit dossier is te allen tijde in te zien door de deelnemer zelf (op aanvraag) en uitsluitend 
door de medewerker van Stichting Betach, in belang van de zorg die geleverd dient te worden.  
 
Toestemming geven: 
Er wordt geen informatie over deelnemers verstrekt aan anderen of ingewonnen bij anderen 
zonder toestemming van de deelnemer. 
 
Rechten van deelnemers: 
Deelnemers hebben recht op inzage, correctie wijziging, aanvulling en verwijdering van 
bepaalde persoonsgegevens in het eigen persoonsdossier. Indien zij hier gebruik van 
wensen te maken kunnen zij dit (met een geldig legitimatiebewijs) aangeven bij de 
administratie. Hiervoor dient door deelnemer wel afgetekend te worden op de inzagelijst.  
 
Wie heeft toegang tot het persoonsdossier: 
Op Stichting Betach worden de persoonlijke gegevens van de deelnemer in een daartoe 
geschikte afsluitbare ruimte, alsmede in een beschermde, beveiligde online applicatie, ONS NEDAP, zo bewaard 
dat onbevoegde derden hier geen toegang toe hebben. 
Deze dossiers zijn alleen toegankelijk voor direct betrokken medewerkers van de 
Stichting Betach en de afdeling Administratie. Voorgenoemde medewerkers zijn bevoegd persoonsgegevens 
van de deelnemers in de dossiers in te zien, te wijzigen en nieuwe gegevens toe te voegen. Voor elke 
deelnemer bouwen wij een dossier op. Hier zitten alle gegevens in die betrekking hebben op de deelnemer. 
Van intakeformulier tot documenten van jeugdzorg etc. 
 
Cameratoezicht stal: 
In de stal hangt een camera. Deze is gericht op de stallen van de dieren en dient om toezicht te kunnen houden 
op de dieren in de stallen.  Indien men in het gangpad of in de stallen komt is het mogelijk dat men gefilmd 
wordt. Deze beelden dienen geen ander doel, als dan toezicht op de dieren te kunnen houden en worden dus 
ook niet voor andere doeleinden gebruikt. Deze beelden worden niet opgeslagen.  
 
 


