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Deze privacyverklaring is van toepassing op alle privacygevoelige informatie of persoonsgegevens die
u aan ons verstrekt, bijvoorbeeld via een inschrijfformulier of het contactformulier op onze website.
Wij hechten veel waarde aan de privacy van onze gasten, bewoners en hun contactpersonen en
zullen daarom met de grootst mogelijke zorgvuldigheid uw gegevens in behandeling nemen en deze
verwerken. Wij verwerken gegevens overeenkomstig de voorwaarden die daaraan worden gesteld in
de AVG (Algemene Verordening Gegevensverwerking).
Wij, Gooiendaag, zijn verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens en de
persoonsgegevens van uw contactpersonen. Dit houdt in dat wij bepalen welke persoonsgegevens
worden verwerkt, met welk doel en op welke manier. Wij zijn verantwoordelijk voor een zorgvuldige
verwerking van alle persoonsgegevens in overeenstemming met de AVG. In deze privacyverklaring
leggen wij uit welke gegevens wij gebruiken en voor welke doeleinden.

Overzicht persoonsgegevens
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens welke verwerkt worden:
Gasten ouderendagbesteding Gooiendaag
Naam/ Adresgegevens/ Telefoon (vast)/ Email/ BSN/ Geboortedatum/ Medicijnlijst/uw welbevinden
bij Gooiendaag d.m.v. een half jaarlijkse evaluatie met u en of uw contactpersoon/ WMO indicatie
afgegeven door de gemeente van uw woonplaats.
Bewoners Gooiendaag Wonen
Naam/ Adresgegevens/ Telefoon / BSN/ Geboortedatum/ IBAN nummer/ Medicijnlijst/medische
geschiedenis van de huisarts/ uw welbevinden bij Gooiendaag d.m.v. een half jaarlijkse evaluatie
met u en of uw contactpersoon/ zorgverzekeringsnummer/ Wlz indicatie

Contactpersonen van onze gasten en bewoners
Naam/ Adresgegevens/ Telefoon (vast, mobiel)/ Email

Overzicht Doeleinden voor verwerking
De persoonsgegevens worden gebruikt voor de volgende doeleinden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Het maken van een zorgplan (Ouderendagbesteding en Wonen)
Het maken van een zorgovereenkomst en een huurovereenkomst (Wonen)
Het maken van een incasso-overeenkomst (Wonen)
Het versturen van onze nieuwsbrief
Het maken van half jaarlijkse evaluaties
Het onderhouden van contact per mail of telefoon
Het verrichten en ontvangen van betalingen
Het maken van facturen
Het inzien van de medicijnlijst i.v.m. het toedienen van medicijnen
Medische gegevens i.v.m. het verrichten van medische handelingen
Indien nodig, worden medische gegevens doorgegeven aan zorgprofessionals mits daar
toestemming voor gegeven is

Overzicht rechtsgronden voor verwerking
1. Toestemming van de betrokkene
2. De gegevens zijn nodig voor het maken van overeenkomsten en zorgplannen. Indien deze
gegevens niet verstrekt worden, kan er geen overeenkomst/zorgplan opgemaakt worden.
3. Eventuele medische gegevens zijn nodig voor het toedienen van medicijnen of het verrichten
van medische handelingen. Indien we deze gegevens niet zouden verwerken, zou de
gezondheid in gevaar kunnen komen. Tevens hebben we deze gegevens nodig als we de
weekendarts moeten contacten en deze vraagt hier naar. (bewoners Gooiendaag)

Opslag persoonsgegevens
Alle persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig voor de doeleinden waarvoor zij
verzameld en verwerkt zijn. Tevens houden wij ons aan de fiscale bewaarplicht van 7 jaar.

Privacyrechten betrokkenen
Recht op inzage
Alle betrokkenen hebben het recht om in te zien welke persoonsgegevens wij verwerken.
Recht op vergetelheid
Alle betrokkenen hebben het recht om hun persoonsgegevens te laten verwijderen indien:
1. deze niet meer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze verzameld en verwerkt zijn
2. de betrokkene de eerdere toestemming, welke gegeven is voor het gebruiken van zijn
gegevens, intrekt
3. de betrokkene bezwaar maakt tegen de verwerking. Er geldt op grond van artikel 21 van de
AVG een recht van bezwaar tegen direct marketing. En er is een recht van bezwaar indien
deze zwaarder weegt dan het belang van Gooiendaag om de persoonsgegevens te verwerken
4. de persoonsgegevens onrechtmatig verwerkt worden, dus zonder eerder genoemde
grondslag
5. de wettelijk bepaalde bewaartermijn is versteken
Recht op correctie van de gegevens
Alle betrokkenen hebben het recht de persoonsgegevens te corrigeren welke niet kloppen of niet
volledig zijn.

Mocht u zich beroepen op één van deze privacyrechten, kunt u uw verzoek schriftelijk aan ons
melden of via de mail. Wij zullen in ieder geval binnen 4 weken reageren.

