
Privacy verklaring  

Dagbesteding Het Stekkie heeft veel te maken met persoonsgegevens. Zij hecht veel waarden 

aan het beschermen van deze gegevens. Via de privacy verklaring willen Het Stekkie haar 

gasten informeren hoe zij omgaan met persoonsgegevens. 

 

Ten eerste gaan de medewerkers zorgvuldig om met de persoonsgegevens en houden zij zich 

aan de wet en regelgeving. Door de Algemene Verordening Gegevensbescherming zijn zij in 

ieder geval verplicht:  

• Uw persoonsgegevens te verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn 

verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in de privacy verklaring.  

• Verwerking van uw persoonsgegevens te beperkt tot enkel die gegevens welke minimaal 

nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt. 

• Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als zij deze nodig hebben voor de verwerking 

van uw persoonsgegevens. 

• Passende technische en organisatorische maatregelen te hebben genomen zodat de 

beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is. 

• Geen persoonsgegevens door te geven aan derden partijen, tenzij dit nodig is voor 

uitvoering van de doeleinden waarvoor deze zijn verstrekt. 

• Op de hoogte te zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen 

wijzen en deze respecteren. 

 

Verwerking van uw persoonsgegevens 

Het verwerken van persoonsgegevens wordt door het stekkie ten behoeven van de volgende 

doelstellingen: 

- Administratieve doeleinde 

- Het uitvoeren van een behandelovereenkomst /zorgovereenkomst  

- (vanuit de gemeente controle?) 

 

De volgende persoonsgegevens vraagt Het Stekkie van u:  

- Volledige naam; 

- Geboortedatum; 

- Adres; 

- Telefoonnummer;  

- (eventueel) emailadres;  

- Geslacht; 

- Gegevens over uw gezondheid;  

- Gegevens vertegenwoordiger (naam, adres en telefoon) 

Indien u de zorgovereenkomst heeft opgezegd, verwijderen wij uw persoonsgegevens. Als uw 

familie gemachtigd is (volgens onze zorgovereenkomst) de gegevens op te vragen, kunnen zij 

dit voor het wissen ontvangen van ons.  

 

 

 



Verstrekking aan derden  

Indien noodzakelijk verstrekken wij aan derde partijen uw persoonsgegevens.  

- Gemeente Oss, zij zijn onze zorgaanbieder en mogen indien nodig de rapportages van 

ons inzien. Wij hebben hier een contract mee.  

 

Wij kunnen u ook vragen om toestemming voor het verlenen van persoonsgegevens aan 

derde. Dit door middel van een schriftelijke toestemming via de zorgovereenkomst.  

Aan partijen die gevestigd zijn buiten de EU verstrekken wij geen persoonsgegevens.  

 

Bewaartermijn 

Het Stekkie bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor 

deze zijn vertrekt dan wel op grond van de wet vereist. Wanneer de zorgovereenkomst 

beëindigt wordt zullen wij ook de gegevens wissen.  

 

Indien u uw persoonsgegevens wilt inzien, aanpassen of verwijderen, kunt u een verzoek 

indienen tot inzagen, correctie of verwijdering. Dit verzoek kunt u indienen bij een van de 

medewerkers.  

 

Beveiligen 

Om uw persoonsgegevens zo goed en veilig mogelijk te bewaren heeft Het Stekkie een aantal 

maatregelen getroffen. Dit omdat de bescherming van uw gegevens belangrijk is en neemt 

passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste 

openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De maatregelen zullen zowel 

digitaal als voor papieren gegevens gelden. Denk hierbij aan wachtwoorden en sloten.  

 

Klachten  

Wij hebben een onafhankelijke klachtenbehandeling door Carolien Kusters. Mocht u een 

klacht hebben mag u dit ten alle tijden aangeven bij Chantal of Amanda. Wilt u dit graag 

onafhankelijk bespreken dan kunt u contact opnemen met Carolien Kusters.  


