PRIVACY VERKLARING
Stichting de Beuk Stichting de Beuk, gevestigd aan Goorseveldweg 180, is verantwoordelijk voor de
verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Contactgegevens Stichting de Beuk (verantwoordelijke)
Adres: Goorseveldweg 180

Telefoon: 053-4282000

Postcode: 7548 PP

Email-adres: secretariaat@stichtingdebeuk.nl

Plaats: Enschede

Website: www.stichtingdebeuk.nl
Contactgegevens Functionaris Gegevensbescherming

Naam: L.F. Groeneveld

Email-adres: Lennard@stichtingdebeuk.nl

Telefoon: 053-4282000
Persoonsgegevens die wij verwerken
Stichting de Beuk verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of
omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij
verwerken:
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Voor- en achternaam
Geslacht
Geboortedatum
Geboorteplaats
Adresgegevens
Telefoonnummer
E-mailadres
Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een aanmeldprocedure via
onze website
Bankrekeningnummer
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Stichting de Beuk verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:
o
o
o
o

Sekse
Beschikkingen rechtbank
Godsdienst of levensovertuiging
Verzekeringsnummer

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Zorginhoudelijke rapportages
Diagnostiek (hier vragen wij expliciet uw toestemming voor)
Urenregistratie afgenomen zorg in rapportages
Observatie
Juridische maatregelen
Zorgplan
Agenda
Dienstoverdracht medewerkers
Evaluatie
Strafrechtelijk verleden
Burgerservicenummer (BSN)
Pasfoto
Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken,
Stichting de Beuk verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

•
•
•
•
•

•

U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen
voeren
U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
Stichting de Beuk verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals
gegevens die wij nodig hebben voor o.a.: belastingaangifte, wet normering topinkomens,
jaarverantwoording zorg, verantwoording en accountantscontrole.
Stichting de Beuk verwerkt bijzondere persoonsgegevens om haar cliënt de juiste
ondersteuning te bieden. Daarnaast hebben wij voor onze bijzondere persoonsgegevens een
wettelijke verplichting.
Stichting de Beuk verwerkt uw BSN omdat zij verplicht is dit te vermelden op o.a. de
huurfactuur, het zorgplan, de verantwoording en de factuur richting de Sociale
Verzekeringsbank. Ook verwerken wij deze in de huurovereenkomsten voor de eventuele
huursubsidie. Het BSN wordt ook verwerkt in onze arbeidsovereenkomsten voor de
loonbelasting. Dit is een wettelijke verplichting
Stichting de Beuk verwerkt uw pasfoto met uw toestemming. Deze kan ingezet worden bij een
eventuele vermissing.
Geautomatiseerde besluitvorming

Stichting de Beuk neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die
(aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden
genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een
medewerker van Stichting de Beuk) tussen zit. Stichting de Beuk gebruikt de volgende
computerprogramma's of -systemen: Gmail, ZilliZ, Windows 7/10, CVS, Wordpress, Accountview,
Visma, Logisa, Vecozo en Kwintra

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Stichting de Beuk bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te
realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen
voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:
• Financiële gegevens: 7 jaar
• Gegevens gezondheid: 15 jaar
Delen van persoonsgegevens met derden
Stichting de Beuk verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van
onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Alleen wanneer er
toestemming is van de desbetreffende persoon zal Stichting de Beuk gegevens verstrekken aan
derden.
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft
u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te
maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Stichting de Beuk en heeft u het recht op
gegevensoverdraagbaarheid.
Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u
beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie,
te sturen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw
persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw
persoonsgegevens sturen naar secretariaat@stichtingdebeuk.nl.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u de gevraagde
informatie persoonlijk op te halen en hiervoor een verklaring te tekenen.
Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw
verzoek. Stichting de Beuk wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te
dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.
Dat kan op de volgende website: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteitpersoonsgegevens/tip-ons
Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Stichting de Beuk neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende 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 contact op met ons algemene nummer 053-4282000 of via
secretariaat@stichtingdebeuk.nl. Wanneer u via een van deze wegen contact opneemt krijgt u binnen
1 maand een reactie.
Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen zullen op onze website worden
gepubliceerd. Het is daarom aan te raden om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat je
van deze wijzigingen op de hoogte bent.

