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Persoonsgegevens en privacy beleid 

 

Aangezien u in dienst bent van Zorghuis Samen, is het nodig dat wij een aantal gegevens 

van u hebben en gebruiken. Wij willen ons houden aan de Algemene Verordening 

Gegevensbescherming (AVG). De AVG vervangt de Nederlandse Wet bescherming 

persoonsgegevens. Deze wet zorgt ervoor dat wij maatregelen nemen zodat uw recht op 

privacy niet geschonden wordt. In deze privacyverklaring informeren wij u over wat wij met 

uw gegevens zullen doen. 

Algemeen 

Wij zullen een aantal gegevens van u vastleggen wanneer u bij ons werkzaam bent. 

Wij werken samen met andere organisaties zoals arbeidsbureau Haan en Nedap (ECD). Wij 

vinden het erg belangrijk dat er zorgvuldig wordt omgegaan met uw persoonsgegevens en 

wij zullen uw gegevens daarom ook zorgvuldig verwerken en beveiligen. 

Onder het verwerken van gegevens verstaan wij onder andere het volgende: het verzamelen 

van gegevens, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken/wijzigen, opvragen, 

raadplegen, gebruiken, doorzenden, verspreiden, combineren, afschermen, wissen of 

vernietigen van gegevens. 

Wat voor gegevens worden er verzameld? 

Met de persoonsgegevens kunnen wij uw identiteit vastleggen. Wanneer u bij ons in dienst 

komt, vragen wij u om een aantal ‘gewone’ persoonsgegevens zoals onder andere uw naam, 

adres, woonplaats, telefoonnummer, geboortedatum, burgerservicenummer en financiële 

gegevens zoals uw bankrekeningnummer. Verder verwerken wij arbeid gerelateerde 

gegevens zoals verzuim- en verlofgegevens. 

Doel van de verwerking 

Wij gebruiken uw gegevens voor het uitvoeren van arbeids-, stage- of 

vrijwilligersovereenkomst en de daar bijbehorende administratieve handelingen. 

Grondslag van de verwerking 

Om uw gegevens te mogen verwerken, moet er sprake zijn van een verwerkingsgrondslag 

zoals de uitvoering van een overeenkomst of een wettelijke verplichting. Ook kan het zijn dat 

wij u eerst toestemming moeten vragen voordat wij bepaalde gegevens van u mogen 

verwerken. U mag de toestemming die u hebt gegeven ook altijd weer intrekken.  

Hoe lang bewaren wij uw gegevens? 

In de tijd dat u bij ons een arbeids-, stage- of vrijwilligersovereenkomst aan gaat, zullen er 

een aantal gegevens worden verzameld en bijgehouden in uw portfolio. Wij bewaren uw 

gegevens zolang u bij ons werkzaam bent en zolang de wet ons verplicht om uw gegevens 

te bewaren. 
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Met wie delen wij de gegevens? 

Het kan voorkomen dat wij gegevens uit moeten wisselen met derden zoals met bijvoorbeeld 

de bedrijfsarts. Dit doen wij zo veilig mogelijk en alleen wanneer dit nodig is. 

Geheimhoudingsplicht 

Binnen Zorghuis Samen heeft elke medewerker een beroepsgeheim. Bij het tekenen van 

een arbeids-, stage- of vrijwilligersovereenkomst, zal er ook een geheimhoudingsverklaring 

worden getekend. 

Gebruik van Nedap 

Wij werken binnen Zorghuis Samen met een Elektronisch Cliënten Dossier (Nedap). Hierin 

verwerken wij alle gegevens van de medewerkers en zorgvragers. Wij gaan zorgvuldig met 

alle gegevens om. Medewerkers krijgen een persoonlijke inlogcode om zorggerelateerde 

gegevens en informatie van zorgvragers te kunnen verwerken ten bate van de zorgverlening. 

Hierbij eisen we zorgvuldigheid in het gebruik van dit Elektronisch Cliënten Dossier en de te 

verwerken gegevens. Deze mogen niet gedeeld worden met derden. Ook hier zal de 

geheimhoudingsverklaring voor worden getekend. 

Gebruik van een groepsapp 

Elk team binnen Zorghuis Samen heeft een eigen groepsapp (wonen, dagbeleving en de 

ondersteunende diensten). Om de privacy van de zorgvragers te waarborgen, zullen er geen 

foto’s of andere gerelateerde gegevens van zorgvragers worden gedeeld. Mocht er iets 

belangrijks zijn wat iedereen moet weten, kan er een bericht worden geplaatst op Nedap. 

Foto’s publiceren 

Wanneer zorgvragers toestemming hebben gegeven voor het maken van foto’s, is het leuk 

om foto’s te maken bij de verschillende activiteiten. Wegens privacyredenen zullen er geen 

foto’s van de zorgvragers worden gepubliceerd. De gemaakte foto’s mogen worden gestuurd 

naar het daarvoor bestemde e-mailadres. 

Toestemmingsformulier foto’s/video’s 

Wij vinden het belangrijk om uw toestemming te vragen voor het gebruik van foto’s/video’s, 

omdat het mogelijk is dat u, wegens privacyredenen, niet wilt dat er foto’s/video’s 

gepubliceerd worden. Voor het vragen van toestemming om foto’s/video’s van u te maken, 

hebben wij een apart toestemmingsformulier. 

Waar hebt u recht op? 

Recht op inzage, wijzigingen en aanvullen 

U hebt recht om uw gegevens in te zien. Daarnaast hebt u het recht om onjuiste 

persoonsgegevens te laten verbeteren of wijzigen. U kunt dit melden bij Sylvia Wolfs  

(06-21412765 of info@zorghuis-samen.nl) of Annerie Spaans (06-21490030 of 

annerie@zorghuis-samen.nl) 
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Recht op verwijdering 

U kunt een verzoek bij Sylvia Wolfs of Annerie Spaans indienen om gegevens te laten 

verwijderen. Vervolgens zullen wij dit verzoek beoordelen. Wij zullen geen gegevens 

vernietigen zonder dat dit voor u noodzakelijk is en wanneer dit tegenstrijdig is met de wet- 

en regelgeving. 

Recht op een klacht 

Mocht u een klacht of vraag hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan 

vragen wij u contact met ons op te nemen via klachten@zorghuis-samen.nl. Mocht dit niet tot 

het gewenste resultaat leiden, dan hebt u de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij 

Geert en Sylvia Wolfs. 

Voor alle overige klachten verwijzen wij u door naar onze klachtenprocedure. 

Wijzigingen persoonsgegevens en privacybeleid 

Het kan voorkomen dat er wijzigingen gedaan worden ten aanzien van de 

persoonsgegevens en het privacybeleid. Controleer onze website daarom regelmatig op 

wijzigingen. Onder aan de pagina kunt u het versienummer en de datum vinden wanneer er 

voor de laatste keer wijzigingen hebben plaatsgevonden. 

Privacy by design 

Wij zorgen voor gegevensbescherming. Onder andere door er voor te zorgen dat al onze 

systemen en software up-to-date zijn en te werken met een SSL verbinding. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De inhoud van dit bericht bevat de mening van de auteur en niet noodzakelijkerwijs die van 

Zorghuis Samen. Aan de informatie in dit document kunnen op geen enkele wijze rechten worden 

ontleend. 


