Privacy Statement ’t Hummelhûs Zorg op Maat
Dit is het privacy statement van ‘t Hummelhûs, gevestigd te 8413 NH Oudehorne
aan de Schoterlandseweg 135 (hierna: ’t Hummelhûs, www.thummelhus.nl).
Daarnaast heeft ’t Hummelhûs een locatie in Oldeholtpade (Hoofdweg 221, 8474
CG).
’t Hummelhûs is een zorgonderneming die haar diensten aanbiedt op basis van
de wetgeving WMO, WLZ en Jeugdwet. Als onderneming zijn wij op basis van de
wetgeving verplicht om persoonsgegevens te verwerken. Dit is voor een deel ook
privacy gevoelige informatie. In sommige gevallen moeten we ook informatie
delen met andere organisaties of bedrijven. Denk daarbij aan gemeenten en
gezondheidsorganisaties. Wij vinden het van groot belang dat er zorgvuldig
wordt omgegaan met persoonsgegevens.
Toepasselijkheid
Dit privacy statement 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 groot belang aan de
privacy van onze klanten en betrachten daarom de grootst mogelijke
zorgvuldigheid in het behandelen en beschermen van persoonsgegevens.
Daarbij houden wij ons aan de eisen uit de privacywetgeving.
Dit betekent dat:
- Wij vermelden voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken.
- De door ons verwerkte persoonsgegevens beperken zich alleen tot die
persoonsgegevens die nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden
verwerkt.
- We vragen om toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in
gevallen waarin uw toestemming is vereist.
- Wij geven geen gegevens aan derde partijen, tenzij dat nodig is om de
gevraagde dienst te kunnen leveren of wanneer wij daar wettelijk toe
verplicht zijn.
- Als wij gegevens met andere organisaties moeten delen, dan maken we
afspraken met derde partijen om ervoor te zorgen dat deze niet voor
andere doeleinden worden gebruikt.
- Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om persoonsgegevens te
beschermen en dat spreken we ook af met partijen die in opdracht van
ons persoonsgegevens verwerken.
- De persoonsgegevens die wij verwerken kunnen op uw verzoek worden
ingezien en indien nodig gecorrigeerd of verwijderd.
Het gebruik van persoonsgegevens betreffende cliënten
Voor cliënten die diensten afnemen bij ’t Hummelhûs Zorg op Maat verwerken wij
persoonsgegevens. Afhankelijk van de aard van onze dienstverlening, verwerken
wij bijvoorbeeld uw kennismaking, intakegesprek, gegevens over de zorgvraag,
zorgbehoefte, diagnostische gegevens, gegevens ten aanzien van uw
medicijngebruik. Ook leggen we gegevens ten aanzien van uw zorg vast. Deze
gegevens gebruiken wij om u passende zorg en begeleiding te kunnen bieden.
De volgende gegevens leggen wij vast:
•
•
•
•

Naam, adres, BSN en woonplaats
Geslacht en geboortedatum
Emailadres en telefoonnummer
Samenstelling gezin, huishouden en belangrijkste netwerk

•
•
•
•
•

Intake en overdrachtsgegevens rondom uw ziektebeeld, diagnose
Levensloop / biografie
Ziektekostenverzekering
Gegevens ten aanzien van uw gezondheid en functioneren
Observaties, rapportages en evaluaties

Doel en grondslagen verwerking persoonsgegevens
Door ondertekening van de plaatsingsovereenkomst van ’t Hummelhûs gaat u
akkoord met het privacy statement zoals dat ook vermeld is op
www.thummelhus.nl.
Hiermee geeft u expliciet toestemming in de zin van artikel 6 lid 1 sub a van de
AVG voor het verwerken van de persoonsgegevens voor de genoemde doelen.
De door u verstrekte gegevens worden onder andere gebruikt om de
zorgafspraken met opdrachtgevers vast te kunnen leggen. Daarnaast stellen we
met behulp van deze een zorgplan op waarin we doelen van de begeleiding
met u afstemmen. We observeren, rapporteren en leggen gegevens vast om uw
persoonlijke ontwikkeling te kunnen beoordelen en met u te bespreken.
Toegang tot elektronisch beveiligd cliëntendossier
Alleen het personeel, de zorgvrager en ouders/vertegenwoordigers hebben
toegang tot het dossier. ’t Hummelhûs maakt gebruik van Zilliz. Dit is een
elektronisch beveiligd cliënten dossier.
Daarnaast werkt ’t Hummelhûs met Secudoc. Secudoc zorgt ervoor dat
privacygevoelige informatie veilig gedeeld kan worden.
Bewaartermijn
’t Hummelhûs bewaart uw dossier voor een periode van 15 jaar, overeenkomstig
de wettelijke richtlijnen hiervoor.
Verstrekking aan derden
Tenzij wij een duidelijke wettelijke verplichting daartoe hebben, verstrekken wij
nooit persoonsgegevens aan derde partijen zonder uw toestemming.
Commerciële doeleinden
Uw gegevens worden niet verkocht of gedeeld met derden voor commerciële
doeleinden.
Cookies
Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website
wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. U kunt u afmelden
voor deze cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies
meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via
de instellingen van uw browser verwijderen.
Wij maken gebruik van functionele cookies: dit zijn cookies die noodzakelijk voor
de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor
dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw
voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Dit zijn
analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy waarvoor wij geen
voorafgaande toestemming van u nodig hebben.
Inzien, corrigeren of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te
verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de
gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van

uw persoonsgegevens. U heeft het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat
betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die
wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u
genoemde organisatie, te sturen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van
uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar
op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar zorg@thummelhus.nl.
Wij willen u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te
dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.
Contact
Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende
maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste
openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk
heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van
misbruik, neem dan contact op met ons via telefoonnummer 0513-541414 of via
email: zorg@thummelhus.nl.

