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Privacyverklaring1  
Hulp bij het huishouden 
 

 

Verwerkersverantwoordelijke 

Naam organisatie: Zorgcentrum Beek en Bos 

Adres:  L'Unionlaan 1 

Postcode en plaats: 6093 GE Heythuysen 

Telefoonnummer: 0475-391700 

Website  www.beekenbos.nl 

 

 

Functionaris gegevensbescherming 

Naam:  Carlien Vaes-Derks 

Functie:  Beleidsmedewerker 

Adres:  L'Unionlaan 1 

Postcode en plaats: 6093 GE Heythuysen 

Telefoonnummer: 0475-391700 

E-mailadres: cvaes@beekenbos.nl 

 

Doeleinden en rechtsgronden van verwerking 

Wij verwerken uw persoonsgegevens om te kunnen voldoen aan de afspraken die wij met u gemaakt 

hebben in het ondersteuningsplan en om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen. Het gaat 

hierbij om gegevensverwerking ten behoeve van: 

 kwaliteitsbewaking en kwaliteitsbevordering; 

 de financiële afwikkeling en controle; 

 

Ontvangers van de persoonsgegevens 

Uw gegevens worden verwerkt door medewerkers van Zorgcentrum Beek en Bos. 

Daarnaast worden uw persoonsgegevens indien van toepassing verwerkt door de volgende externen: 

 CAK 

 Gemeente Leudal 

 ICT-partner 

 T-zorg 

 Zorgkantoor  

 

Bewaartermijnen 

Administratieve gegevens 7 jaar 

 

Uw rechten 

Vanuit de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) heeft u als betrokkene onder bepaalde 

voorwaarden de volgende rechten: 

 Recht op vergetelheid: U heeft het recht om online ‘vergeten’ te worden. 

 Recht op dataportabiliteit: U heeft het recht om uw persoonsgegevens over te dragen.  

 Recht op inzage: Dit is het recht om de persoonsgegevens die organisaties van u verwerken 

in te zien. 

                                                 
1 Deze privacyverklaring is gebaseerd op informatie van de Autoriteit Persoonsgegevens. Waar deze verklaring 
onduidelijk of onvolledig is, gelden de bepalingen uit de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). 

http://www.beekenbos.nl/
mailto:cvaes@beekenbos.nl
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/avg-nieuwe-europese-privacywetgeving/rechten-van-betrokkenen#wat-houdt-het-recht-op-vergetelheid-uit-de-avg-in-5976
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/avg-nieuwe-europese-privacywetgeving/rechten-van-betrokkenen#wat-houdt-het-recht-op-dataportabiliteit-in-6345
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/avg-nieuwe-europese-privacywetgeving/controle-over-je-data#kan-ik-mijn-persoonsgegevens-inzien-6378
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 Recht op rectificatie: Dit is het recht om de persoonsgegevens die organisaties van u 

verwerken te laten aanpassen of aanvullen. 

 Recht op beperking van de verwerking: U heeft het recht om organisaties te vragen om het 

gebruik van uw persoonsgegevens te beperken. 

 Recht bij geautomatiseerde besluitvorming en profilering: Dit betekent dat u het recht 

heeft op een menselijke blik bij besluiten die over u gaan. 

 Recht op bezwaar; U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking. 

Bijvoorbeeld bij direct marketing. 

Bovendien heeft u het recht om de gegeven toestemming voor een bepaalde verwerking altijd in te 

kunnen trekken. 

 

Klachten 

Met vragen of opmerkingen over de gegevensverwerking kunt u in eerste instantie terecht bij onze 

functionaris gegevensbescherming. Komt u er niet uit? Dan kunt u terecht bij de Autoriteit 

Persoonsgegevens. 

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/avg-nieuwe-europese-privacywetgeving/controle-over-je-data#kan-ik-mijn-persoonsgegevens-laten-aanpassen-of-aanvullen-6380
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/avg-nieuwe-europese-privacywetgeving/controle-over-je-data#wat-houdt-het-recht-op-beperking-van-de-verwerking-in-6381
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/avg-nieuwe-europese-privacywetgeving/controle-over-je-data#wat-kan-ik-doen-als-ik-het-niet-eens-ben-met-een-automatisch-besluit-over-mij-6383
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/avg-nieuwe-europese-privacywetgeving/controle-over-je-data#kan-ik-bezwaar-maken-tegen-het-gebruik-van-mijn-gegevens-bijvoorbeeld-voor-direct-marketing-6382

