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Privacyverklaring Zorg Verlicht
De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) is sinds 25 mei 2018 van
toepassing op alle lidstaten van de Europese Unie. Met de komst van de AVG is er een
aantal zaken op het gebied van privacy en gegevensbescherming veranderd.
Zorg Verlicht hecht veel waarde aan uw privacy en met deze privacyverklaring informeren wij
u dan ook graag hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan. Bescherming van
persoonsgegevens vinden wij belangrijk en wij dragen er zorg voor dat gegevens altijd
vertrouwelijk worden behandeld. Dit doen wij in overeenstemming met de hiervoor
opgestelde privacywetgeving.

Verzamelde gegevens

Omdat u gebruik maakt van de diensten van Zorg Verlicht heeft u bepaalde
persoonsgegevens aan ons verstrekt. Het gaat daarbij om de volgende gegevens die wij
verwerken.

klanten

(nieuwe)
medewerkers

verwijzers

Voor- en achternaam

Curriculum Vitae (CV)

Type zorg

Geslacht

Voor- en achternaam

Naam klant

Geboortedatum

Geslacht

Adres klant

Adresgegevens

Geboortedatum

Geboortedatum klant

Telefoonnummer

Adresgegevens

Naam huisarts

E-mailadres

Telefoonnummer

Telefoonnummer huisarts

Type zorg

E-mailadres

E-mailadres huisarts

Burgerservicenummer (BSN)

CV en motivatiebrief
(upload via site)
Opleidings gegevens

Bankrekeningnummer (IBAN)
Indicatie (t.b.v. zorgverlening)
Gegevens over gezondheid
Gegevens zorgverzekering

Gegevens over
functioneren en beoordelen
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Zorg Verlicht verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende
doelen:

Zorg Verlicht verwerkt alleen die persoonsgegevens die wij noodzakelijk achten voor het
aanbieden van zorg en voor het selecteren en beheren van onze (nieuwe) medewerkers.
9 Om de juiste, op maat gemaakte zorg te kunnen verlenen.
9 Om per e-mail of telefoon contact met u te kunnen opnemen.
9 Om u te informeren over wijzigingen ten aanzien van onze diensten en producten.
9 Om u diensten te kunnen leveren en goederen aan u af te leveren.
9 Voor het toezenden van onze nieuwsbrief.
9 In verband met onze wettelijke verplichtingen ten aanzien gegevensverwerking t.a.v.
bijvoorbeeld belastingdienst en UWV.
9 voor het afhandelen van declaraties en betalingen.
9 Het werven en aanstellen van medewerkers.

Bewaartermijnen:

Zorg Verlicht bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan dat strikt noodzakelijk nodig is.
Dan wel niet langer dat de daarvoor geldende wettelijke bewaartermijn.

Geheimhouding

Zorg Verlicht gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens en behandelt deze altijd
vertrouwelijk. De persoonsgegevens worden alleen verwerkt en gebruikt voor het doel waar
deze nodig zijn en niet onnodig aan derden verstrekt. Uw persoonsgegevens worden
behandeld door personen met een geheimhoudingsplicht. Alleen medewerkers die voor hun
functioneren toegang moeten hebben tot persoonsgegevens mogen deze raadplegen en
indien nodig verwerken.

Gegevens delen met derden

In geval van samenwerking met externe partijen (derden) en waarbij sprake is van
gegevensverwerking van persoonsgegevens, maakt Zorg Verlicht een
verwerkingsovereenkomst. In een verwerkingsovereenkomst zijn de verantwoordelijkheden
bij de verwerking van persoonsgegevens tussen partijen vastgelegd.

Inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, aan te passen of te verwijderen.
Tevens heeft u recht op de gegevensoverdraagbaarheid.

Bezwaar maken

U heeft het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken.
Ook kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Zorg
Verlicht. U kunt een verzoek tot inzage, verwijdering, correctie, gegevensoverdracht van uw
persoonsgegevens of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen
naar: privacy@zorgverlicht.nl

Beveiliging van persoonsgegevens

Zorg Verlicht zorgt ervoor dat uw gegevens zo optimaal mogelijk beschermd zijn. Zo nemen
wij passende maatregelen om verlies, misbruik, toegang door onbevoegden, onwenselijke
openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging te voorkomen. Uw persoonsgegevens
verwerken wij in een beveiligde database, beschermd door strenge toegangscontroles. Heeft
u het idee dat uw gegevens ondanks dit alles niet goed beveiligd zijn of heeft u aanwijzingen
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van misbruik? Neem dan zo spoedig mogelijk contact op met Zorg Verlicht via
privacy@zorgverlicht.nl

Vragen of opmerkingen

Heeft u nog vragen en/of opmerkingen? Dan kunt u contact opnemen met onze functionaris
gegevensbescherming Dhr. Vereijken. Hij is te bereiken via privacy@zorgverlicht.nl
Ons privacy reglement kunt u hier vinden: privacy reglement Zorg Verlicht.
Deze privacyverklaring is op gesteld op 13-01-2020 en sindsdien van kracht.

