PRIVACY REGLEMENT Zorgboerderij Blankenhoeve
Beschrijving Privacyreglement:
Het Privacyreglement schrijft voor hoe zorgboerderij Blankenhoeve met de persoonsgegevens omgaat
van de deelnemers die zij begeleidt.
Het Privacyreglement is aangepast naar aanleiding van de A.V.G.: Algemene Verordening
Persoonsgegevens, die op 25 mei 2018 in werking is gegaan.
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, functioneringsplan, door de deelnemer zelf of door vertegenwoordiger van
de deelnemer aangeleverde documenten. Wanneer van belang, is bijvoorbeeld ook
informatie over de gevolgde scholing 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 uitsluitend
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.
Indien stagiaires of vrijwilligers het persoonsdossier wensen in te zien, wordt eerst toestemming aan
de deelnemer/ouders van de deelnemer gevraagd. Dit wordt alleen gedaan indien dit relevant is voor
de begeleiding aan de deelnemer. De zorgboerin vraagt deze toestemming aan en verstrekt de
informatie die ingezien dient te worden aan desbetreffende stagiaire of vrijwilliger. Het
persoonsdossier blijft ten alle tijden op de zorgboerderij en er mogen geen stukken gekopieerd
worden. De stagiaire/vrijwilliger is op de hoogte van het de geheimhoudingsplicht en is verplicht
vertrouwelijk om te gaan met informatie over cliënten en betrokkenen van de cliënt. Dit is tevens
opgenomen en ondertekend in de overeenkomst met de stagiaire/vrijwilliger.
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).
Ook kunnen zij dit toestemmingsformulier na ondertekening met een geldige reden intrekken.
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.
Deze dossiers zijn alleen toegankelijk voor de zorgboerin. Alleen de zorgboer(in) mag de
persoonsgegevens van de deelnemers in de dossiers inzien, wijzigen en nieuwe gegevens
toevoegen.
Om goede zorg te kunnen leveren en een goed werkplan (begeleidingsplan) op te kunnen stellen is
er een orthopedagoog aangesteld door de Blankenhoeve om mee te denken in de aanpak naar de
cliënten. De orthopedagoog is daarom op de hoogte van de inhoud van het dossier en het werkplan.
De digitale documenten/informatie van cliënten zijn alleen inzichtelijk voor de zorgboerin op een
beveiligde laptop.
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Foto’s en filmopnames:
In de samenwerkingsovereenkomst wordt apart toestemming gevraagd voor het maken en gebruiken
van foto’s. Filmopnames zijn niet gebruikelijk/wenselijk, indien dit, in uitzonderlijk geval wel gebeurt,
zal toestemming van de ouders/cliënten gevraagd worden en staat het belang van de zorg/cliënt
voorop.
Bewaartermijn:
De gegevens zullen niet langer bewaard worden dan strikt noodzakelijk.
 Het intakeformulier en de werkplannen worden 2 maanden na het afsluiten van de zorg
verwijderd.
 De facturen zullen voor de belastingdienst 7 jaar bewaard worden.
 Naam, adres en telefoonnummers worden op 1 apart document bewaard voor eventuele
jubilea van de zorgboerderij.
 Als vanzelfsprekend zullen deze gegevens niet gedeeld worden met derden.
Klacht met betrekking tot persoonsgegevens:
Mochten er klachten zijn met betrekking tot dit thema, kan er contact opgenomen worden met de
autoriteit persoonsgegevens.
www.autoriteitpersoonsgegevens.nl
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