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Privacyverklaring (AVG) 
 

                                                                                                   

                                                                                                              

 

Hierbij verleen ik, …………………………….., wonende aan de …………………………. 

te ……………………………… 

toestemming aan de dhr. T. Meisen, Maatschappelijk Werker, een dossier 

op te stellen, waarin het hulpverleningsproces wordt beschreven. Tevens 

worden hierin ook persoon en adresgegevens opgeslagen. Alle informatie 

wordt vertrouwelijk behandeld en zal niet zonder toestemming van de 

klant bij derden terecht komen. 

 

Dhr. T. Meisen, heeft een privacy verklaring ondertekend, zodat alle 

informatie die hij ontvangt vertrouwelijk wordt behandeld. 

  

…………………., Maatschappelijk Werker 

 

Datum:  

Plaats: 

Handtekening betrokkene, 

 

…………………………………….. 
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Toelichting Gegevens 
 
Persoonsgegevens die verwerkt worden:  

- Naam en achternaam 
- Geslacht 
- Geboortedatum en plaats 
- Adres en woonplaats 
- Telefoonnummer 
- Email adres 

 

Bijzondere/ gevoelige persoonsgegevens die verwerkt worden: 
- BSN nummer 
- Kopie identiteitskaart indien benodigd voor hulpverlening doelstellingen en/of aanvraag 

indicaties bij de WMO van de gemeente. 
- Kopie account gegevens; alleen op verzoek van cliënt, wanneer deze niet in staat geacht 

wordt deze zelf te bewaren op psychische gronden en/ of andere bijzondere 
omstandigheden. Het is dus niet vanzelf sprekend dat Meisen Zorg dergelijke informatie 

opslaat voor alle klanten. Het is een bijzonder verzoek dat niet wordt geaccepteerd, 

wanneer deze geen specifiek doel heeft voor het verloop van het hulpverleningsproces, 
daar waar gestreefd wordt naar zelfstandigheid en zelfredzaamheid. Eigen autonomie. 

 
Doelstelling verwerking gegevens: 
Meisen Zorg verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen: 

- Het opstellen van een zorgdossier. 
- Aanvragen van maatwerkvoorzieningen bij de WMO van de gemeente. 
- Het verlenen van diensten waar u Meisen Zorg opdracht voor gegeven 

heeft(maatwerkvoorziening WMO, begeleiding). 
- Het versturen van facturen naar de gemeente, waarbij u een maatwerkvoorziening heeft, 

voor de afhandeling van de betaling. 
- Het versturen van actualiteiten en nieuwsbrieven. 

- U te kunnen bellen / sms / whatsapp / emailen etc. indien dit nodig is voor het uitvoeren 
van mijn diensten. 

Persoonsgegevens zullen niet langer bewaard worden dan strikt nodig is om de doelen te realiseren 
waarvoor uw gegevens worden verzameld. 
 

Hoelang worden deze gegevens bewaard: 
Zolang iemand in zorg is zullen de gegevens bewaard worden en indien nodig op zijn tijd worden 

geactualiseerd(op verzoek van klant en verhuizing). Wanneer iemand uit zorg is zullen de 
gegevens voor een duur van 2 jaar worden bewaard, tenzij hier bezwaar op wordt gedaan. 
 
Delen van persoonsgegevens met derden: 
Persoonsgegevens worden uitsluitend gedeeld met derden, wanneer de klant hier specifiek een 
toestemmingsverklaring voor heeft getekend en wanneer dit de hulpverlening ten goede 

komt.(Multidisciplinair samenwerkingspartners) 
 
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen: 
U heeft ten aller tijden het recht om opgeslagen persoonsgegevens in te zien, het recht deze aan te 
laten passen of het verzoek te doen dat deze weer verwijderd worden. Tevens heeft u ook het 
recht bezwaar te maken op de wijze waarop de persoonsgegevens opgeslagen worden. 
 

Beveiliging persoonsgegevens: 
Meisen Zorg neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt 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 via timothy@meisenzorg.nl . 

mailto:timothy@meisenzorg.nl

