
 

Zorgboerderij “Gewoon IK” 

Oosterwijk 54 OZ 

7885 TM Nieuw Dordrecht 
 

 

1.1.2-006 v2020-1 Pagina 1 van 2 Privacy verklaring 

 

Verklaring privacyreglement 
 

Het Privacyreglement schrijft voor hoe ‘Gewoon Ik’ met de persoonsgegevens van deelnemers die zij 

begeleid omgaat.  

 

Privacyreglement 
De zorgboerderij 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 en door de 

deelnemer zelf, of door de vertegenwoordiger van de deelnemer aangeleverde documenten. Wanneer 

van belang is 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 verzameld en 

opgeborgen.  

Dit dossier is ten alle tijden in te zien voor de deelnemer zelf (op aanvraag) en de verantwoordelijke 

begeleiders en voor de eindverantwoordelijke, de zorgboer(in), die ook de zorgovereenkomst 

meegetekend heeft.  

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 zorgboer(in).  

Wie heeft toegang tot het persoonsdossier? 

Op de zorgboerderij worden de persoonlijke gegevens van de deelnemer in een daartoe geschikte 

afsluitbare kast zo bewaard dat onbevoegde derden hier geen toegang toe hebben. De zorgboer(in) 

heeft vastgelegd welke personen welke bevoegdheden hebben met betrekking tot het gebruik van de 

persoonsdossiers.  

Deze dossiers zijn alleen toegankelijk voor direct betrokken medewerkers van de zorgboerderij. Het 

betreft hier de begeleiders en de zorgboer(in). De zorgboer(in) en eventueel bevoegde begeleiders 

mogen de persoonsgegevens van de deelnemers in de dossiers inzien, wijzigen en nieuwe gegevens 

toevoegen. 
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Verklaring Privacy regelement 
Ondergetekende 

Naam: 

 
Door ondertekening van dit document geef ik – de ondergetekende van dit document – aan 

voorgaande tekst gelezen en begrepen te hebben.  

Ik verklaar dat ik akkoord ben met bovenstaande invulling van de privacy ☐ ja  ☐ nee * 

Specifieke verklaring beeld en geluid 
Ik geef hierbij zorgboerderij ‘Gewoon IK’ toestemming om  

o Foto’s    ☐ Ja  ☐ Nee *  

o Video’s   ☐ Ja ☐ Nee *  

o Geluidsopnames  ☐ Ja ☐ Nee *  

 
te maken van uw kind tijdens zijn/haar verblijf op de zorgboerderij en  
 

o Voor het persoonlijke dossier van uw kind     ☐ ja  ☐ nee * 

o Te plaatsen op de besloten facebookgroep van zorgboerderij ‘Gewoon IK ☐ ja  ☐ nee *  
 

 

Hiervoor is toestemming verleend door: 

Naam ouder/wettelijke vertegenwoordiger 

 

 

 

  

 

 

  

Handtekening: 

 

 

_____________________________________ 


