Privacyverklaring
Aukje’s Zorgaanbod is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals
beschreven in onderstaande privacyverklaring. Met het ondertekenen van
de begeleidingsovereenkomst ga je akkoord met de inhoud van de privacyverklaring.
Persoonsgegevens die Aukje’s Zorgaanbod verwerkt
Aukje’s Zorgaanbod verwerkt persoonsgegevens over jou doordat je gebruik maakt van de
diensten en/of omdat je deze zelf aan AZA verstrekt.
Bijzondere of gevoelige persoonsgegevens
Aukje’s Zorgaanbod verwerkt gegevens die nodig zijn voor de begeleiding. Dit omvat ook
gevoelige of bijzondere persoonsgegevens zoals gezondheidsgegevens. AZA vraagt
toestemming voor het verwerken van al deze persoonsgegevens door middel van een
handtekening op de toestemming overeenkomst en het begeleidingsplan.
Voor de verwerking van persoonsgegevens van personen jonger dan 16 jaar word
toestemming gevraagd van ouders of voogd. Voor het delen van informatie word zowel
mondeling als schriftelijk toestemming gevraagd. Informatie word niet gedeeld met derden
zonder dit eerst met jou/je ouders te overleggen.
Waarom zijn deze persoonsgegevens nodig?:
Aukje’s Zorgaanbod verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
-

Om goed in te kunnen spelen op jouw hulpvraag
voor facturering
voor directe communicatie
voor zo nodig contact met andere betrokken instellingen, uiteraard met jouw toestemming
zowel mondeling als schriftelijk
versturen van informatie als dat afgesproken is
het aanmelden in de verwijs index indien van toepassing.

Hoe lang worden de gegevens bewaard.
Aukje’s Zorgaanbod zal jouw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de
doelen te realiseren waarvoor jouw gegevens worden verzameld. Uiteraard houd ik me aan
de wettelijke en fiscale verplichtingen: de plicht aan belastingdienst van het bewaren van
facturen van 7 jaar en de wettelijke bewaarplicht persoonsgegevens van 15 jaar.
Delen met anderen
Aukje’s Zorgaanbod deelt jouw gegevens niet met derden zonder jouw toestemming en zal
deze alleen verstrekken als dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met jou of
om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Persoonsgegevens worden beveiligd/
versleuteld verstuurd met ZIVVER in outlook.
Met bedrijven die in opdracht van AZA gegevens verwerken, is een verwerkersovereenkomst
afgesloten om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw
gegevens. Aukje’s Zorgaanbod blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

In kaart brengen websitebezoek
Aukje’s Zorgaanbod gebruikt voor zover bekend geen cookies. Een cookie is een klein
tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van
je computer, tablet of smartphone. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser
zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die
eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt
een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@aukjeszorgaanbod.nl . Er
word zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op je verzoek gereageerd.
Beveiliging
Aukje’s Zorgaanobd neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt maatregelen
om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde
wijziging tegen te gaan.
Papieren persoonsgegevens worden bewaard in een afsluitbare ruimte. Alleen medewerkers
van AZA hebben toegang tot deze ruimte en zullen de gegevens alleen inzien en of verwerken
voor omschreven doelen. Digitale documenten worden opgeslagen op computer/laptop van
AZA en deze is beveiligd met een wachtwoord.
Als je de indruk hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van
misbruik, neem dan contact op via info@aukjeszorgaanbod.nl
Datalekken
Wanneer er een data lek binnen AZA bekend is zal dit worden gemeld en word het data lek
opgenomen in het “incidenten register”
Contactgegevens
Aukje’s Zorgaanbod
Tel: 06-18654876
Mail: info@aukjeszorgaanbod.nl
Fr. Hendrikstraat 41
8606 EG Sneek
06 18654876 / info@aukjeszorgaanbod.nl
KvK 01110588
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