
 

 

 

PRIVACY VERKLARING 
 

 

Het Rijpdom Gezinshuis en Zorgboerderij B.V.,  

statutair gevestigd te Sint Maarten in de gemeente Schagen 

Adres: Rijperweg 4 A,  1744 HK Sint Maarten (Noord-Holland) 

KvK-nummer: 69005613 

 

en/of 

 

 Het Rijpdom Samenwerking & Overeenkomsten B.V.,  

statutair gevestigd te Sint Maarten in de gemeente Schagen 

Adres: Rijperweg 4 A,  1744 HK Sint Maarten (Noord-Holland) 

KvK-nummer: 69011672 

 

Contactpersonen: 

Remco Spijkers, tel.nr. 06-48104209 

Marian Spijkers-de Reus, tel.nr.  06-38013394 

 

beide genoemde BV’s hierna tezamen als ieder afzonderlijk ook te noemen “ Het Rijpdom”. 

 

 
Artikel  1 

Uitleg persoonsgegevens en specifieke doelen voor de verwerking daarvan 

 
 

Het Rijpdom  hecht veel waarde aan een verantwoorde omgang met persoonsgegevens van haar cliënten en 

van andere betrokken personen waarvan persoonsgegevens door Het Rijpdom verzameld  worden om 

optimale zorg te kunnen leveren. 

Het Rijpdom verwerkt uw persoonsgegevens dan ook zorgvuldig en met inachtneming van de bepalingen 

die de Wet bescherming persoonsgegevens daaromtrent stelt. Op grond van deze wet heeft Het Rijpdom 

bepaalde plichten omdat Het Rijpdom persoonsgegevens verwerkt en heeft de persoon van wie de gegevens 

zijn bepaalde rechten. 

In deze Privacy Verklaring informeert Het Rijpdom u over de manier waarop Het Rijpdom uw 

persoonsgegevens verwerkt en hoe u deze kunt wijzigen of daartegen in verzet kunt gaan. Deze Privacy 

Verklaring heeft alleen betrekking op de diensten die door Het Rijpdom worden aangeboden. 

 

Bij Het Rijpdom worden diverse  persoonsgegevens van u  verwerkt. Dit is noodzakelijk om de zorg die u  

ontvangt bij Het Rijpdom goed te kunnen verlenen en voor het financieel afhandelen van de geboden zorg. 

De gegevens worden voor specifieke doeleinden verzameld: 

- Voor zorgverlening; 

- Voor doelmatig beheer en beleid; 

- Voor financiële afhandeling van de geleverde zorg. 

 

Praktisch houdt dit onder andere in dat de persoonsgegevens worden gebruikt: 

•  voor het opstellen en uitvoeren van: 

- de zorgovereenkomst  

-  overige overeenkomsten of verklaringen  

-  een zorgleefplan per persoon  

-  een risico-taxatie per persoon 

• voor het berichtenverkeer tussen cliënten en/of cliëntverantwoordelijken 
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• voor dossiervorming  

• voor het facturatiesysteem 

• voor medicatiebeheer 

 

De persoon en / of diens verantwoordelijke (mentor, curator, bewindvoerder, ouderlijk gezaghebber)  wordt 

op de hoogte gesteld van het feit dat zijn/haar persoonsgegevens verwerkt worden door Het Rijpdom. Dit 

kan gebeuren via mail maar ook via de website van Het Rijpdom. Het Rijpdom heeft de plicht 

vertrouwelijk om te gaan met deze persoonsgegevens. 

De persoonsgegevens worden goed beveiligd tegen onbevoegde toegang.  

 

Artikel 2 
Doorgifte aan derden 
 

Het Rijpdom en haar medewerkers zijn verplicht vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om te gaan.  

Voor verstrekking van uw persoonsgegevens heeft Het Rijpdom de nadrukkelijke toestemming nodig van u 

of uw wettelijk vertegenwoordiger.  

 

Het Rijpdom geeft uw persoonsgegevens dus niet aan derden, tenzij: 

a) gevreesd wordt voor een ernstig gevaar voor de gezondheid en/of welzijn van de persoon in kwestie of 

die van een derde; 

b) het noodzakelijk voor de zorg is om persoonsgegevens schriftelijk of digitaal uit te wisselen met andere 

betrokken zorgverleners en/of de gemeente of andere instantie die de beschikking heeft afgegeven; 

c) op grond van een wettelijke plicht Het Rijpdom gehouden is persoonsgegevens door te geven aan 

bevoegde instanties. 

 

Uitwisseling van relevante gegevens aan betrokken zorgverleners en/of gemeente en/of het zorgkantoor 

en/of andere bevoegde instanties zal op een veilige en betrouwbare wijze geschieden nadat u of uw 

wettelijk vertegenwoordiger hiervoor gericht schriftelijke toestemming heeft gegeven.   

 

Artikel 3 
Beveiliging van gegevens 
 

Het Rijpdom maakt - voor zover dat van haar verlangd mag worden - gebruik van passende technische en 

organisatorische veiligheidsprocedures, onder meer om ervoor te zorgen dat onbevoegden geen toegang 

krijgen tot uw gegevens en om het verlies, het onrechtmatig gebruik of onrechtmatige wijziging te 

voorkomen van de informatie die Het Rijpdom ontvangt. 

 

Artikel 4 
Beschikbaarheid en wijziging van uw gegevens 
 

U kunt op elk moment inzage vragen in de persoonsgegevens die we verwerken. Ook kunt u een verzoek 

doen om uw gegevens van uzelf of de persoon van wie u de belangen behartigt te laten wijzigen of 

verwijderen. Hiervoor kunt u een schriftelijk bericht (bijvoorbeeld e-mail) sturen naar Het Rijpdom. 

Als u ervoor kiest om de betreffende  persoonsgegevens te (laten) verwijderen, kan het gevolg zijn dat 

bepaalde diensten door het Rijpdom niet meer kunnen worden uitgevoerd omdat voor de uitvoering voor 

bepaalde werkzaamheden, diensten en zorg de verwerking van uw persoonsgegevens essentieel is. 

 

Uw rechten als betrokkene: 

• het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van de betreffende persoon verwerkt worden 

• het recht op inzage en afschrift van die gegevens tenzij de privacy van een ander daardoor wordt 

geschaad). Aan het aanleveren van afschriften of kopieën kunnen kosten verbonden zijn 

• het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig is 



• het recht op (gedeeltelijke) vernietiging van de gegevens. Dit kan alleen als de gegevens voor een 

ander niet van belang zijn en de gegevens op grond van een wettelijke regeling niet bewaard 

moeten blijven 

• het recht op het toevoegen van een eigen verklaring aan uw dossier 

• het recht om in bepaalde gevallen tegen de verwerking van uw gegevens bezwaar te maken. 

 

Als u gebruik wilt maken van uw rechten, dan kunt u dit schriftelijk laten weten (e-mail of brief) aan Het 

Rijpdom. Deze aanvraag wordt strikt vertrouwelijk behandeld. Een aanvraag kan ook door uw wettelijk 

vertegenwoordiger (bewindvoerder, curator, mentor, ouderlijk gezaghebber) voor u worden gedaan. 

Maximaal binnen één maand na het verzoek ontvangt u een reactie op uw verzoek.  

Voor fouten bij de postbezorging kan Het Rijpdom niet aansprakelijk gesteld worden. Voorkeur heeft dan 

ook het persoonlijk ophalen van het dossier of door een gemachtigde. 

 

 

Artikel 5 
Aansprakelijkheid 
 

Het Rijpdom heeft geen zeggenschap over het eventuele gebruik door derden van uw persoonsgegevens. 

Deze Privacy Verklaring heeft alleen betrekking op de persoonsgegevens die Het Rijpdom verwerkt ten 

behoeve van het gestelde in artikel 1. 

 

Het Rijpdom accepteert geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de werking en/of 

inhoud van) websites of diensten van derden. 

 

Artikel 6 
Bewaartermijn 
 

Het Rijpdom bewaart persoonsgegevens in ieder geval gedurende de tijd dat Het Rijpdom diensten en zorg 

levert aan de cliënt waarvan de gegevens zijn opgeslagen door Het Rijpdom of wanneer het zorgcontract 

eindigt.  

Deze gegevens worden nog maximaal zeven  jaar (na het stoppen van de zorg)  bewaard, tenzij Het 

Rijpdom op grond van een wettelijke bepaling verplicht is persoonsgegevens langer of korter te bewaren. 

 

Artikel 8 
Wijziging Privacy Verklaring 
 

Het Rijpdom behoudt zich het recht voor om deze Privacy Verklaring aan te passen. Elke aanpassing zal 

via de website van Het Rijpdom of via de e-mail aan alle cliënten en/of cliëntverantwoordelijken bekend 

gemaakt worden. Door na wijzigingen gebruik te blijven maken van de diensten van Het Rijpdom gaat u 

akkoord met een eventueel gewijzigde Privacy Verklaring. Hou voor alle wijzigingen regelmatig deze 

pagina in de gaten. De huidige Privacy Verklaring is bijgewerkt op 28 mei 2018. 

 

 


