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Privacyreglement Stg. Zorglandgoed 't Huisven 

In het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) verklaart Stg. Zorglandgoed ‘t 

Huisven dat wij persoonsgegevens op een veilige en zorgvuldige manier beheren. We voldoen in de 

behandeling van persoonsgegevens tenminste aan de eisen van de Algemene Verordening 

Gegevensbescherming (AVG). Hieronder leest u hoe wij daar concreet invulling aan geven. 

 

Beheer van de persoonregistratie 

- Houder van de registratie is de eigenaar van Stg. Zorglandgoed 't Huisven, Huisvenseweg 16, 5591 VD 

Heeze 

- Beheerder van de persoonsregistratie is de eigenaar van Stg. Zorglandgoed 't Huisven 

- Organisatie van de houder is Stg. Zorglandgoed 't Huisven. 

 

Persoonsgegevens die wij verwerken 

Stg. Zorglandgoed ’t Huisven verwerkt persoonsgegevens van werknemers, zzp’ers, vrijwilligers en 

cliënten omdat u gebruik maakt van onze diensten/ een overeenkomst met ons heeft en/of omdat u deze 

gegevens zelf aan ons verstrekt. Door gebruik te maken van onze diensten gaat u ermee akkoord dat wij 

deze persoonsgegevens verzamelen en gebruiken in overeenstemming met deze privacyverklaring. 

 

Wij verwerken de volgende persoonsgegevens: 

- Voor- en achternaam 

- Geslacht 

- Geboortedatum 

- Geboorteplaats 

- Adresgegevens 

- Telefoonnummer 

- E-mailadres 

 

Bijzondere en/ of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken 

Stg. Zorglandgoed ’t Huisven verwerkt onderstaande bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens. Deze 

gegevens worden alleen verwerkt als deze van belang zijn in onze dienstverlening aan u/uw kind 

of in onze overeenkomst met u en als u deze gegevens zelf actief aan ons verstrekt. 

- Burgerservicenummer; 

- Uitkeringsgegevens; 

- Kort cv; 

- Leefsituatie; 

- Traject- of begeleidingsplan; 

- Gegevens m.b.t. de gezondheid van de hulpvrager; 

- Gegevens over een eventueel strafrechtelijk verleden (opvraag van VOG bij personeel, ZZP en 

vrijwilligers). 

 

Waarom we deze gegevens nodig hebben 

Stg. Zorglandgoed ’t Huisven verwerkt bovenstaande gegevens voor de volgende doelen: 

1. De persoonsregistratie heeft tot doel het verzamelen, opslaan, bewerken en gebruiken van 

persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor de realisatie van de begeleiding in dagbesteding, sociale 
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activeringstrajecten of re-integratietrajecten. In het bijzonder kan gedacht worden aan gegevens die 

noodzakelijk zijn voor: 

• het maken van een traject- of begeleidingsplan 

• het vastleggen van afspraken die in het kader van de begeleiding gemaakt zijn 

• rapportages 

2. Verder heeft de registratie tot doel het verzamelen, bewerken, bewaren en vertrekken van gegevens 

ten behoeve van het verkrijgen van management- en beleidsinformatie met betrekking tot het uitvoeren 

van de trajecten.  

3. De opgenomen gegevens zullen slechts worden gebruikt voor doeleinden die met het doel van de 

persoonsregistratie verenigbaar zijn. 

 

Hoe lang we de gegevens bewaren 

Stg. Zorglandgoed ’t Huisven bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan volgens de wet die op onze 

dienstverlening van toepassing is. Afhankelijk van het type gegevens is de termijn vastgelegd. 

Verwijdering van opgenomen gegevens 

 

Registratie delen met anderen 

1. Uitsluitend de beheerder heeft voor het goed functioneren van de registratie, rechtstreekse toegang 

tot de registratie. 

2. Voorts kunnen begeleiders en freelancers rechtstreeks toegang hebben tot de gegevens. Per 

deelnemer zal worden vastgelegd om welke functionarissen het gaat. 

 

Werknemers/ZZP/vrijwilligers  

die werkzaam zijn bij Stg. Zorglandgoed 't Huisven ondertekenen de gedragsregels en voorschriften over 

de omgang met digitale en (fysieke) privacygevoelige gegevens. 

 

Waarborging toegang tot dossiers en digitale gegevens 

Behalve de werknemers/ZZP’ers die daartoe door de eigenaren gemachtigd zijn mogen het dossier inzien. 

Uitsluitend met instemming van de deelnemer kunnen derden inzage krijgen in relevante informatie uit 

het lopende dossier. Aan derden wordt geen telefonische informatie verstrekt over deelnemers. De 

dossiers worden nooit onbeheerd achtergelaten. Het geautomatiseerde systeem is alleen voor de 

eigenaren van Stg. Zorglandgoed 't Huisven toegankelijk. 

 

Verstrekken van gegevens aan derden 

1. Uitsluitend voor zover zulks voortvloeit uit het doel van de registratie kunnen gegevens worden 

verstrekt aan de gemeentelijke sociale diensten, ZorgCoöperatie Brabant, instelling van de geestelijke 

gezondheidszorg, Sociale Verzekerings Bank, verenigingen van (ex)patiënten en personen betrokken bij 

Stg. Zorglandgoed 't Huisven. 

2. Voorts kunnen gegevens aan derden worden verstrekt op basis van de doelstelling, wettelijk voorschrift 

en met toestemming van de geregistreerden.  

3. Aan de verstrekking aan derden kunnen nadere voorwaarden worden gesteld. 

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een 

verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@huisven.nl. 

Stg. Zorglandgoed ‘t Huisven antwoordt zo snel mogelijk, maar reageert binnen 4 weken op uw verzoek. 
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Beveiliging 

Stg. Zorglandgoed ‘t Huisven neemt de bescherming van uw persoonsgegevens serieus en neemt 

adequate technische en organisatorische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, 

ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw 

gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan persoonlijk contact op 

met ons. 

Bovendien heeft u te allen tijde het recht om een klacht of bezwaar in te dienen bij Autoriteit 

Persoonsgegevens, Bezuidenhoutseweg 30, 2594 AV Den Haag. 

 

Meldplicht datalek 

Stg. Zorglandgoed ‘t Huisven is verplicht een stevig datalek binnen 72 uur bij de Autoriteit 

Persoonsgegevens te melden. Een stevig data lek zou kunnen zijn een gestolen of verloren laptop, een 

verloren USB-stick, een hack of een verkeerd gestuurde e-mail. Er wordt een register bij gehouden van 

gebeurtenissen die mogelijkerwijs onder een datalek kunnen vallen. 

 

Publicatie 

Dit reglement wordt voor eenieder ter inzage gelegd op het adres van Stg. Zorglandgoed 't Huisven. 

 

Wijzigingen 

Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd om uiteenlopende redenen wijzigen door de 

bijgewerkte versie van de privacyverklaring op onze website te plaatsen. Wij raden u aan de verklaring 

regelmatig te bekijken om op de hoogte te blijven van de manier waarop we uw persoonsgegevens 

gebruiken. De hier getoonde versie is van oktober 2022. 


