
 

 
 

Privacyreglement cliënt                                                                           1/4 

Privacyreglement cliënten 
Dit privacyreglement is voor het laatst aangepast op 23-04-2021 

 

Persoonsgegevens bij Zorgcentrum St. Barbara 

De omgang met uw persoonsgegevens is bij wet geregeld. Deze wet heet vanaf 25 mei 2018 

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). In deze verordening staat dat Zorgcentrum 

St. Barbara aan moet kunnen tonen dat ze zich aan de wet houdt en dat ze verplicht een externe 

functionaris gegevensbescherming heeft aangesteld. Gebaseerd op de AVG heeft Zorgcentrum   

St. Barbara een privacyreglement voor cliënten opgesteld. Hierin staan de verplichtingen van 

Zorgcentrum St. Barbara en de rechten van cliënten (of hun vertegenwoordigers) uitgebreid 

beschreven. 

In het kort houdt dit privacyreglement in dat wij de verantwoordelijkheid hebben te vertellen wat er 

met de persoonsgegevens gebeurt. Wij geven aan welke persoonsgegevens we vragen, waar we 

die voor gebruiken, wie ze gebruikt en aan wie we de gegevens verstrekken. 

Als zorginstelling kunnen we niet om het gebruik van persoonsgegevens heen. 

 

Wanneer is dit privacyreglement van toepassing? 

Dit reglement is van toepassing op alle persoonsgegevens die Zorgcentrum  St. Barbara van haar 

cliënten en mantelzorgers, familieleden en (wettelijke) vertegenwoordigers van de cliënten verwerkt, 

zowel intramuraal als extramuraal. 

 

Wat zijn persoonsgegevens? 

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die kunnen verbonden worden aan een individu, of waarmee 
een individu kan worden geïdentificeerd: naam, foto, telefoonnummer, adres, bankrekeningnummer,  
e-mailadres, IP-adres, vingerafdruk, medische data, etc. 
 
De volgende regels moeten worden gevolgd: 

- Transparantie 

De persoon van wie de gegevens verwerkt worden, is hiervan op de hoogte, heeft hiervoor 

toestemming gegeven en kent zijn rechten. 

- Doelbeperking 

De persoonsgegevens worden voor een welbepaald gewettigd doel verzameld, en mogen 

niet voor andere zaken gebruikt worden. 

- Gegevensbeperking  

Enkel de noodzakelijke gegevens die voor het beoogde doel noodzakelijk zijn, mogen 

worden verzameld. 

- Juistheid 

De persoonsgegevens moeten correct zijn en blijven. 

- Bewaarbeperking 

De persoonsgegevens mogen niet langer bewaard worden dan nodig voor het beoogde 

doel. 

- Integriteit en vertrouwelijkheid 

De persoonsgegevens moeten beschermd worden tegen toegang door onbevoegden, 

verlies of vernietiging. 

- Verantwoording 

De verantwoordelijke moet kunnen aantonen aan deze regels te voldoen. 
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Waarvoor gebruiken wij deze gegevens? 

Wij gebruiken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden: 

• het opstellen en uitvoeren van de zorg- en dienstverleningsovereenkomst of 

huurovereenkomst, 

• het vaststellen van de zorglegitimatie en de indicatiestelling, 

• het beheren van onze wachtlijst, 

• het verlenen van zorg aan u in lijn met uw individuele zorgwensen, 

• het leveren van diensten en voorzieningen (zowel intern als door derden), 

• het tijdig kunnen distribueren van medicatie en medische hulpmiddelen.  

Ook worden deze gegevens gebruikt voor: 

• het leveren van maaltijden, 

• het plannen van de huishoudelijke hulp, 

• het verlenen van dagbestedingsactiviteiten, 

• het registreren van klachten en incidenten, 

• het declareren van de geleverde zorgverlening, 

• het uitvoeren van interne controles en kwaliteitsonderzoeken, 

• het naleven van de wet. 

 
Wij zullen uw persoonsgegevens niet voor andere dan bovengenoemde doeleinden verwerken, 
tenzij (1) u daar vooraf toestemming voor hebt gegeven, (2) dit noodzakelijk is in het kader van de 
overeenkomst die we met u zijn aangegaan of (3) wij dit op grond van de wet mogen of moeten 
doen. 

 
Welke gegevens verwerken wij? 

Wij gebruiken de volgende gegevens voor de in dit privacyreglement genoemde doeleinden: 

• Identificatiegegevens, zoals uw naam, adres en geboortedatum, 

• Financiële gegevens, zoals uw verzekeringsgegevens, declaraties en facturen, 

• BSN nummer, 

• Fysieke gegevens, zoals uw lengte en gewicht, 

• Leefgewoonten, zoals of u vegetariër bent, 

• Psychische gegevens, 

• Samenstelling van het gezin, zoals gegevens over uw partner en kinderen, 

• Vrijetijdsbesteding en interesses, 

• Eetgewoonten, 

• Woningkenmerken, zoals bijvoorbeeld of er een traplift aanwezig is, 

• Gegevens betreffende de gezondheid, zoals uw medische gegevens, 

• Opleiding en beroep, 

• Beeldmateriaal, zoals foto’s, 

• Filosofische of religieuze overtuigingen, 

• Beeldopnamen en geluidsopnamen, door het gebruik van beveiligingscamera’s. 

 

Gevoelige gegevens 

Gegevens over het ras, de godsdienst, de levensovertuiging, de seksualiteit of intiem levensgedrag 

van de geregistreerde worden alleen opgenomen indien deze gegevens van belang zijn voor de 

zorgverlening. Gevoelige gegevens van derden (o.a. familieleden van de geregistreerde) kunnen 

alleen in de registratie worden opgenomen indien en voor zover dit in verband met de zorgverlening 

aan de geregistreerde of gewichtige belangen van de houder noodzakelijk is. 
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Hoe worden de persoonsgegevens verzameld? 

De persoonsgegevens van u worden op onderstaande wijzen 

verkregen: 

• Doordat u deze aan ons geeft, 

• Door vastlegging in uw cliëntdossier, 

• Via het CIZ, 

• Via medewerkers, vrijwilligers en stagiaires van Zorgcentrum St. Barbara, 

• Via artsen en apotheek, 

• Via externe zorg- en dienstverleners, 

• Via cameratoezicht (in verband met de veiligheid), 

• Via cookies die op uw computer of mobiele apparaat worden opgeslagen wanneer u de 

website van Zorgcentrum St. Barbara bezoekt. 

 
Bewaartermijn van opgenomen gegevens 

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor de 

gegevens zijn verkregen, tenzij wij wettelijk verplicht zijn gegevens langer te bewaren. 

 

Verstrekking van gegevens aan derde partijen 

Als persoonsgegevens nodig zijn voor andere doeleinden dient de directie van Zorgcentrum          

St. Barbara hierover te worden ingelicht en zal toestemming worden gevraagd aan de cliënt of diens 

geregistreerde vertegenwoordiger (staat geregistreerd in het cliëntdossier). 

Wij verstrekken uw gegevens niet aan derde partijen zonder uw voorafgaande toestemming, tenzij 

dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de zorg- en dienstverleningsovereenkomst of 

wij dit op basis van de wet moeten of mogen. 

 
Wij kunnen uw gegevens verstrekken aan organisaties die uw gegevens in onze opdracht 

verwerken. Met deze organisaties sluiten wij verwerkersovereenkomsten af waarin wij vastleggen 

op welke wijze uw privacy wordt beschermd. Wij kunnen uw gegevens beschikbaar stellen aan: 

• Externe ICT-dienstverleners 

• Externe cliëntenadministraties 

• Personen en instanties wier taak het is de verleende zorg te controleren en te toetsen. 

 

Wie heeft er toegang tot mijn persoonsgegevens? 

Medewerkers in dienst van Zorgcentrum St. Barbara of zorgverleners/behandelaars met wie de 

instelling daartoe een overeenkomst is aangegaan en die betrokken zijn bij de zorg voor de 

geregistreerde, zijn gebruiker van de persoonsregistratie. Zij hebben alleen toegang tot uw 

persoonsgegevens die nodig zijn voor de uitoefening van hun functie en zij hebben een wettelijke of 

contractuele geheimhoudingsplicht. 

Als een derde partij gebruik wil maken van de geregistreerde gegevens is toestemming nodig van 

de cliënt of diens geregistreerde vertegenwoordiger (staat geregistreerd in het cliëntdossier).  

 

Rechten van de cliënt 

Op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming hebben cliënten verschillende 

rechten met betrekking tot hun persoonsgegevens om hun privacy te waarborgen: 

 
Recht op informatie 
De cliënt heeft het recht op een begrijpelijke en transparante uitleg over hoe wij met zijn 
persoonsgegevens omgaan en welke rechten hij in dat verband kan uitoefenen. In deze 
privacyverklaring hebben wij daarom uitgebreid uitgelegd welke gegevens wij van de cliënt 
verzamelen en hoe wij met zijn gegevens omgaan. 
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Recht op inzage 
De cliënt heeft het recht om te allen tijde inzage van ons te vragen in de gegevens die wij over hem 
verwerkt hebben. 
 
Recht op correctie 
De cliënt heeft het recht om zijn persoonsgegevens te laten corrigeren als deze onjuist of verouderd 
zijn en/of om ze te laten aanvullen als ze onvolledig zijn. 
 
Recht om bezwaar te maken 
De cliënt heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van zijn gegevens als de cliënt 
het niet eens is met de manier waarop we zijn persoonsgegevens verwerken. 
 
Recht op dataportabiliteit 
De cliënt heeft het recht om gegevens die hij aan ons heeft gegeven in het kader van de 
overeenkomst(en) die hij met ons heeft gesloten te ontvangen in een machine-leesbaar formaat, 
zodat hij deze gegevens kan bewaren in een database van hemzelf of van een andere partij. 
 
Recht op beperking 
De cliënt heeft het recht om beperking van de verwerking van zijn gegevens te verzoeken. Dit 
betekent dat wij zijn gegevens mogen bewaren maar niet gebruiken. Dit recht ontstaat in een aantal 
gevallen. Als de cliënt van mening is dat hier sprake van is, kan hij contact met Zorgcentrum St. 
Barbara opnemen. 
 
Recht om vergeten te worden/verzoek om account te verwijderen 
De cliënt heeft het recht om ons te verzoeken om alle gegevens die wij van hem hebben te 
verwijderen, met uitzondering van gegevens waarvoor wij wettelijk verplicht zijn deze langer te 
bewaren. 
 
Recht om een klacht in te dienen 
De cliënt heeft het recht om een klacht in te dienen over de wijze waarop wij met zijn gegevens 
omgaan. 

 
Wijzigingen van dit reglement 

Wijzigingen van dit reglement worden aangebracht door de houder. Als er wijzigingen zijn in het 

reglement laten wij dit weten. Dit doen wij via onze website (www.zorgcentrum stbarbara.nl). 

Wijzigingen zijn van kracht één maand nadat zij bekend zijn gemaakt aan belanghebbenden. 

 

Vragen en/of klachten? 

Mocht u nog vragen hebben over dit privacyreglement en de wijze waarop wij uw gegevens 

verwerken, dan kunt u ons bereiken via onderstaande contactgegevens. Ook als u een klacht heeft 

over de manier waarop wij uw gegevens verwerken, kunt u ons bereiken op de gegevens onderaan 

het document. Daarnaast kunt u ook altijd contact opnemen met de bevoegde nationale 

toezichthouder op het gebied van privacybescherming, in Nederland is dit de Autoriteit 

Persoonsgegevens. 

 
Zorgcentrum St. Barbara         Functionaris Gegevensbescherming: 
Rooijsestraat 44     Naam: Willem Graven 
6621 AN Dreumel     Mail: willem@administratiekantoorgraven.nl 
0487-571439 
 


