Privacy Statement

Inhoud
Privacy Statement ................................................................................................................................... 1
Stichting de Belvertshoeve en jouw persoonsgegevens ......................................................................... 2
Als je onze website bezoekt .................................................................................................................... 2
Waarvoor verzamelen wij persoonsgegevens van bezoekers?........................................................... 2
Wat zijn cookies en waarom gebruiken wij deze op onze website? ................................................... 3
Google Analytics .................................................................................................................................. 3
Als je cliënt bij ons bent .......................................................................................................................... 4
Waarvoor verzamelen we persoonsgegevens van cliënten? .............................................................. 4
Als je bij ons werkt .................................................................................................................................. 5
Waarvoor verzamelen wij persoonsgegevens van werknemers? ....................................................... 5
Beveiliging van je gegevens ..................................................................................................................... 6
Bekijken en/of wijzigen van je gegevens................................................................................................. 6
Contactgegevens De Belvertshoeve ........................................................................................................ 6
Privacyreglement..................................................................................................................................... 6

1

Stichting de Belvertshoeve en jouw persoonsgegevens
De Belvertshoeve verwerkt jouw persoonsgegevens. Dat gebeurt omdat je bij ons woont, bij ons
werkt, onze website bezoekt of op een andere manier contact met ons hebt. Je kunt er zeker van zijn
dat De Belvertshoeve jouw persoonsgegevens alleen gebruikt voor het doel waarvoor ze verzameld
zijn. We zijn transparant over hoe we jouw gegevens gebruiken. En natuurlijk mag je altijd alle
gegevens die wij van jou bewaren inzien. Onze organisatie heeft de nodige maatregelen genomen
om persoonsgegevens optimaal te beschermen.

Als je onze website bezoekt
Wanner je een van onze websites bezoekt (www.belvertshoeve.nl, www.stichtingdebelvertshoeve.nl
of www.bos-restaurant.nl), ontvangen we van je computer en internetbrowser diverse gegevens
waarmee we je kunnen identificeren. Dat gaat om je:



IP-adres;
zoekgedrag op onze website.

Als je het contactformulier invult ook je:




naam;
e-mailadres;
telefoonnummer.

Meld je je via onze website aan als cliënt, dan registeren wij je:








naam;
adresgegevens;
geboortedatum;
BSN-nummer
geslacht;
telefoonnummer;
e-mailadres.

Waarvoor verzamelen wij persoonsgegevens van bezoekers?
IP-adres en zoekgedrag: hiermee kunnen wij de dienstverlening op onze website testen en
verbeteren. Je zoekgedrag vertelt ons hoe wij jou in de toekomst nog betere informatie kunnen
aanbieden. Door het gebruik van IP-adressen kunnen wij bovendien onze website beschermen tegen
aanvallen van internetcriminelen.
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Contactformulier: met deze gegevens kunnen wij contact met je opnemen over je vraag en/of
opmerking. Horen wij na dat contact dertig dagen niets meer van je en ben je, geen cliënt of andere
relatie van ons, dan verwijderen wij je gegevens.
Aanmelding als cliënt: op basis van jouw persoonlijke gegevens beoordelen wij of je in aanmerking
komt voor zorg bij De Belvertshoeve. Dankzij deze gegevens verloopt ook de intake sneller en
makkelijker.

Wat zijn cookies en waarom gebruiken wij deze op onze website?
Cookies zijn kleine bestanden die een browser op de harde schijf van je computer plaatst, zodat een
website de gebruiker herkent als deze de site opnieuw bezoekt. De Belvertshoeve gebruikt deze
‘tracking’ cookies om de effectiviteit van onze website en diensten te meten. Dit soort cookies heeft
weinig gevolgen voor je privacy; de gegevens slaan wij op onder een pseudoniem.
Cookies bieden daarnaast de mogelijkheid om automatisch gebruikersnamen, wachtwoorden en
instellingen toe te passen op websites. Op dit gebruik heeft De Belvertshoeve geen invloed, hiervoor
ben je zelf verantwoordelijk.
Wil je liever geen cookies opslaan op je computer? Dan kun je dat instellen in je internetbrowser.
Ook kun je via de browser alle eerder opgeslagen cookies op je website verwijderen.

Google Analytics
De Belvertshoeve gebruikt Google Analytics om bezoekersstatistieken te verzamelen en rapportages
daarvan samen te stellen, met als doel de website gebruiksvriendelijker te maken. De Belvertshoeve
kan met behulp van de rapporten uit Google Analytics niet bepalen wie u bent of waar u woont. De
gegevens van Google Analytics zijn alleen voor intern gebruik en worden door De Belvertshoeve in
geen geval doorgegeven aan externe partijen.
Alle gegevens zijn eigendom van Google. Google kan deze informatie verstrekken aan derden, als zij
daar wettelijk toe verplicht worden. Lees het privacybeleid van Google Analytics voor meer
informatie over wat Google met uw informatie doet. U kunt Google Analytics helemaal blokkeren
door een zogenaamde add-on op uw browser te installeren. De add-on kunt u downloaden via
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.
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Als je cliënt bij ons bent
Om de zorg- en dienstverleningsovereenkomst uit te voeren, gebruiken wij van jou als cliënt de
volgende gegevens: De volgende persoonsgegevens worden vastgelegd:











achternaamnaam, voornamen;
geboortedatum;
adresgegevens;
BSN-nummer;
geslacht;
geboorteplaats;
telefoonnummer;
e-mailadres;
financiële gegevens;
huisartsgegevens;

Bijzonder persoonsgegevens




(als het noodzakelijk is, in sommige gevallen) etniciteit;
(als het noodzakelijk is, in sommige gevallen) religieuze overtuiging;
(als het noodzakelijk is, in sommige gevallen) strafrechtelijk verleden.

Waarvoor verzamelen we persoonsgegevens van cliënten?
Wij hebben bovenstaande gegevens nodig, omdat wij je de best mogelijke zorg willen bieden en
daarbij graag rekening houden met hoe jij in het leven staat. In de zorgovereenkomst die wij met je
afsluiten, regelen wij voor jou een aantal zaken, waarbij we één of meerdere van deze gegevens
gebruiken. Dat is voor:
1. Het regelen van je verblijf in een van onze woongroepen en de zorg die we daarbij
aanbieden.
2. De betalingen die je aan ons doet voor sleutelborg, waskosten en eventueel een eigen
bijdrage voor je huisvesting.
3. Het naleven van diverse wet- en regelgeving.
4. Het delen van jouw gegevens met instanties die een publiekrechtelijke taak hebben. En het
verbeteren en evalueren van onze dienstverlening aan jou.
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De Belvertshoeve gaat altijd voorzichtig om met jouw persoonsgegevens, zeker als het gaat om
gegevens die voor jou gevoelig zijn. Niemand bij De Belvertshoeve kan je gegevens zomaar inzien,
alleen personen voor wie dat vanuit hun functie of taak noodzakelijk is.

Als je bij ons werkt
Welke persoonsgegevens verzamelen wij van werknemers?
Ook van medewerkers verwerkt De Belvertshoeve persoonsgegevens. Om de arbeidsovereenkomst
die we hebben met medewerkers uit te voeren maken wij gebruik van de volgende gegevens:















naam;
adresgegevens;
geboortedatum;
BSN-nummer;
geslacht;
geboorteplaats;
telefoonnummer;
e-mailadres;
bankrekeningnummer;
functie;
indienst- en uitdiensttreding;
werkpercentage;
verzuimregistratie;
medicijngebruik.

Waarvoor verzamelen wij persoonsgegevens van werknemers?
We hebben persoonsgegevens nodig van werknemers om de arbeidsovereenkomst goed te kunnen
uitvoeren. Verder hebben wij je gegevens nodig om:
1.
2.
3.
4.

Je salaris te betalen. Te voldoen aan wettelijke verplichtingen voor werkgevers.
Je kwaliteiten efficiënt en effectief in te zetten in ons dagelijks werk.
Onderzoek te doen naar ons personeelsbeleid en voor kwaliteitscontrole.
Interne- en externe controle uit te voeren.

Als je bij ons in dienst treedt, laten we je weten welke gegevens wij van je verzamelen en met welk
doel wij dit doen. Dat kun je ook nalezen in dit privacy-statement. Wij zien streng toe op eventueel
misbruik van je gegevens.
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Beveiliging van je gegevens
De Belvertshoeve heeft technische en organisatorische maatregelen getroffen om jouw
persoonsgegevens te beveiligen en om zo verlies, onrechtmatig gebruik en onrechtmatige
verwerking van deze gegevens door anderen tegen te gaan. En om de toegang tot je
persoonsgegevens door onbevoegden te voorkomen. De Belvertshoeve doet dat onder andere door
fysieke (toegangs)beveiliging, gebruik van wachtwoorden en toegang van data.

Bekijken en/of wijzigen van je gegevens
Je hebt volgens de wet het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
Daarnaast hebt je het recht om de toestemming die je ons hebt gegeven voor gegevensverwerking in
te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens door De
Belvertshoeve. Ook kan je ons vragen je persoonsgegevens over te dragen aan een derde partij.
Wil je van bovenstaande recht(en)gebruikmaken en iets veranderen of verwijderen? Stuur dan je
verzoek naar FG@belvertshoeve.nl. De Belvertshoeve is verplicht om je identiteit te controleren.
Daarom vragen wij je een (digitale) kopie van je identiteitsbewijs mee te sturen met je verzoek. Ter
bescherming van je privacy maak je in deze kopie de volgende onderdelen zwart: pasfoto, MRZ
(Machine Readable Zone, dit is de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer
en Burgerservicenummer (BSN). De Belvertshoeve behandelt je verzoek zo snel mogelijk, in ieder
gevallen binnen vier werken. De Belvertshoeve wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt
om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens De Belvertshoeve
Scheibaan 13a
5062 TM Oisterwijk
www.belvertshoeve.nl
FG@belvertshoeve.nl
+31 (013) 5299705

Privacyreglement
Bekijk hier ons privacyreglement.
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