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Privacy beleid 

 

ALGEMEEN 

 

Dit is het privacy beleid van Zorgboerderij Reek. 

Kijk voor verdere informatie op www.zorgboerderij-reek.nl.  

 

Zorgboerderij Reek hecht veel belang aan uw privacy en zal de door u aan ons verstrekte 

persoonsgegevens zorgvuldig behandelen.  

 

In het privacy beleid wordt toegelicht hoe Zorgboerderij Reek, in overeenstemming met 

Algemene Verordening Gegevensbescherming, uw gegevens verwerkt en bewerkt wanneer 

u bij ons zorg afneemt. 

 

PRIVACYMANAGEMENT 

 

Managementstructuur 

De directie van Zorgboerderij Reek is verantwoordelijk voor de uitvoering van de Algemene 

Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de bijbehorende wet- en regelgeving. 

 

Proceseigenaarschap en toezicht 

Binnen de directie is Riekie Kappen verantwoordelijk voor de implementatie en naleving van 

de AVG. Mariska van Erp (info@zorgboerderij-reek.nl)  is contactpersoon en houdt toezicht 

in de organisatie op de juiste uitvoering. Zij wordt bij afwezigheid vervangen door Riekie 

Kappen (riekie@zorgboerderij-reek.nl). Zij zijn als contactpersoon gerechtigd medewerkers 

in de organisatie aan te spreken en te corrigeren in verband met het correct uitvoeren van 

de AVG.  

De contactpersoon is eveneens aanspreekpunt voor de toezichthouder in Nederland, de 

Autoriteit Persoonsgegevens.  

 

Daarnaast zijn alle vaste medewerkers van Zorgboerderij Reek betrokken bij de verwerking 

van persoons- en zorggegevens en dragen een verantwoordelijkheid voor de zorgvuldige en 

juiste verwerking. 

 

 

  

http://www.zorgboerderij-reek.nl/
mailto:info@zorgboerderij-reek.nl
mailto:riekie@zorgboerderij-reek.nl
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Persoonsgegevens  

De persoonsgegevens die wij verwerken, de rechtsgrond, doeleinden, bewaartermijnen, 

systemen en bevoegde personen zijn opgenomen in een verwerkingsregister welke op te 

vragen is bij de contactpersonen.  

 

Beveiliging  

Zorgboerderij Reek spant zich tot het uiterste in om passende organisatorische en 

technische maatregelen te nemen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen 

onrechtmatige verwerking en/of verlies. Het informatiebeveilingsbeleid kan bij de 

contactpersonen worden opgevraagd. Ondanks de door ons genomen 

veiligheidsmaatregelen, kan het voorkomen dat anderen er toch in slagen deze maatregelen 

te omzeilen en/of uw persoonsgegevens voor oneigenlijke doeleinden te gebruiken. 

Zorgboerderij Reek kan hiervoor nooit op enigerlei wijze aansprakelijk worden gesteld.  

 

Regeling privacy incidenten 

Indien er sprake is van een datalek zoals bedoeld in de beleidsregels van de Autoriteit 

Persoonsgegevens, zal Zorgboerderij Reek dit direct melden bij de Autoriteit 

Persoonsgegevens en (indien van toepassing) de betrokkenen. Zorgboerderij Reek zal tevens 

een logboek bijhouden aangaande datalekken en beschikt over een procedure ‘melden 

datalekken’. De procedure voor de medewerkers wordt intern verspreid zodat alle 

betrokkenen bewust en op de hoogte zijn van de benodigde actie. Alle 

verwerkersovereenkomsten hebben eveneens eisen in zich over de gegevens die op welke 

moment in geval van een datalek moeten worden verstrekt. De procedure datalekken kan 

worden opgevraagd bij de contactpersonen. 

 

Bewaartermijn  

Zorgboerderij Reek bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de 

doeleinden waarvoor deze gegevens zijn verzameld en houdt zich ter zake aan de geldende 

wet- en regelgeving. De specifieke bewaartermijnen zijn opgenomen in het 

verwerkingsregister, welke op te vragen is bij de contactpersonen. 

 

PRIVACYSERVICES 

 

Rechten  

U kunt ons op elk gewenst moment via info@zorgboerderij-reek.nl dan wel per brief (De Steeg 2a, 

5375 KH Reek) verzoeken aan te geven welke gegevens wij van u verwerken. Daarnaast kunt u op elk 

gewenst moment verzoeken uw gegevens aan te vullen, te verbeteren of te verwijderen. Wij streven 

er naar binnen één maand na ontvangst van uw verzoek op uw verzoek te reageren.  

 

Vragen & klachten  

Indien u vragen, opmerkingen of klachten heeft met betrekking tot dit privacy beleid of de manier 

waarop Zorgboerderij Reek uw gegevens registreert, gebruikt en verwerkt, dan kunt u deze per e-

mailto:info@zorgboerderij-reek.nl
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mail kenbaar maken via mail, dan wel per brief (gegevens staan hierboven vermeld). Wij streven er 

naar binnen één maand na ontvangst van uw vraag, opmerking of klacht te reageren. Daarnaast 

heeft u te allen tijde de mogelijkheid om een klacht kenbaar te maken aan de Autoriteit 

Persoonsgegevens via tip ons. 

 

PRIVACYPROGRAMMA 
 

PR & communicatie 

De contactpersoon draagt er zorg voor dat alle betrokken partijen bekend zijn met dit privacy beleid 

en/of de privacy verklaring op de website. Het privacy beleid kan iedereen bij Zorgboerderij Reek 

inzien of verkrijgen via de contactpersoon.   

 

SLOTBEPALINGEN 

 

Aanpassing privacy beleid  

Zorgboerderij Reek kan dit privacy beleid aanpassen. Het meest actuele privacy beleid is altijd via de 

contactpersoon privacy te raadplegen. 

 

Op te vragen bij de contactpersoon: 

• Verwerkingsregister 

• Informatiebeveiligingsbeleid 

• Procedure datalekken 
 

https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

