Voedselcommunity en dagbesteding

Notitie Privacy
Hoeve Hoogland is een man vrouw V.O.F. Erik en Annegreet bemannen deze VoF en zijn de enige
twee betaalde personeelsleden.
Hoeve Hoogland heeft te maken met verschillende soorten contacten waarbij informatie opslaan . In
deze notitie beschrijven we waarom, welke en hoe we met deze informatie omgaan.
Informatie van deelnemers dagbesteding, werkleertraject.
Hoeve Hoogland biedt dagbesteding en leer- werktrajecten. Deelnemers aan deze vorm van zorg
hebben vaak een financiering vanuit gemeentelijke organisaties. Bijvoorbeeld de WMO.
kwaliteitseisen stellen dat voor deze deelnemers een duidelijke plan van aanpak is.
Hoeve Hoogland is een man vrouw V.O.F. Erik en Annegreet bemannen deze VoF en zijn de enige
twee betaalde personeelsleden.
Hoeve Hoogland heeft te maken met verschillende soorten contacten waarbij informatie opslaan . in
deze notitie beschrijven we waarom, welke en hoe we met deze informatie omgaan.
Informatie van deelnemers dagbesteding, werkleertraject.
Hoeve Hoogland biedt dagbesteding en leer- werktrajecten. Deelnemers aan deze vorm van zorg
hebben vaak een financiering vanuit gemeentelijke organisaties. Bijvoorbeeld de WMO.
kwaliteitseisen stellen dat voor deze deelnemers een duidelijke plan van aanpak is.
Persoonlijk dossier
In de wet (AVG) worden redenen om informatie te mogen verzamelen grondslag genoemd. Deze
grondslagen zijn wettelijk vastgelegd. Hoeve Hoogland verzamelt gegevens op grond van de volgende
grondslagen:
– de verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene
partij is, of om op verzoek van de betrokkene vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te
nemen
en/of
– de verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op de
verwerkingsverantwoordelijke rust
Wij werken met een zorgdossier: www.online-zorgplan.nl
Tot dit dossier hebben toegang:
– de wettelijk vertegenwoordiger van de deelnemer (op aanvraag);
– personen die hiervoor schriftelijk toestemming hebben gekregen van de deelnemer of de wettelijk
vertegenwoordiger van de deelnemer (op aanvraag);
– Erik en Annegreet als zorgverleners.
Eventuele stagiaires en vrijwilligers hebben een geheimhoudingsplicht ten aan zien van alle aan door
hoeve hoogland verstrekte persoonsgegevens. Het is niet toe gestaan om informatie over Hoeve
Hoogland, (ex-)deelnemers en/of andere betrokken met anderen te delen.
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Recht op verwijdering en ‘het recht om vergeten te worden’:
De deelnemer en/of de wettelijk vertegenwoordiger heeft (op vertoon van een geldig
legitimatiebewijs) het recht op verwijdering van gegevens in het dossier van de deelnemer, indien
deze gegevens niet vallen onder de bewaarplicht van de Wet op geneeskundige
behandelingsovereenkomst (WGBO) of een andere wettelijke bewaartermijn én:
– feitelijk onjuist zijn;
– in strijd zijn met een wettelijk voorschrift;
– het doel van de registratie niet langer aan de orde is (indien iemand geen zorg meer ontvangt).
Uiterlijk binnen 1 kalendermaand ontvangt de deelnemer en/of de wettelijk vertegenwoordiger van
de deelnemer een reactie op zijn verzoek.

Welke info
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Na einde zorg
wordt de
pagina van
deelnemer in
samen1plan
afgesloten en
komt de info
te vervallen.
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van alle
betrokkenen
inzichtelijk.

Leden van de voedselcommunity
Hoeve Hoogland biedt (h)eerlijk puur en lokaal eten aan haar leden. Leden verstrekken Hoeve
Hoogland een renteloze lening welke wordt terugbetaald in voedsel. Deze lening wordt vast gelegd in
een leenovereenkomst.
Welke info

Hoe opgeslagen
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telefoonnr
email

Wordt vast gelegd in
leenovereenkomst.
Deze is opgeslagen
op computer van
Hoeve Hoogland.
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Voor wie
inzichtelijk/
gedeeld
Erik en Annegreet

Waarom nodig

Hoe te
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Contractueel
vastleggen van
de
overeenkomst.
Nodig voor het
leveren van de
goederen

7 jaar na de
laatste
overeenkomst
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annegreet

App verkeer
over
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tegoed

Na laatste
overeenkomst
wordt deze
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de telefoon.

Gebruik van foto’s en internet en sociale media
Zonder uitdrukkelijke toestemming gebruikt Hoeve Hoogland geen beeldmateriaal, peroonlijke
gegevens van haar deelnemers en leden op internet en/of sociale media of andere vormen van
publicaties.
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