PRIVACYSTATEMENT

KOEKIE
Autisme Begeleiding

De privacy van iedereen is belangrijk, vooral omdat de meeste informatie die nodig is om goede
begeleiding te geven tegenwoordig digitaal moet worden bewaard. Daarom wordt alleen de informatie die
echt nodig is opgeslagen. In dit privacy statement kun je vinden welke informatie er precies wordt
opgeslagen, waarom en wanneer dat gebeurt, wie hier allemaal toegang tot heeft en hoelang deze
informatie bewaard wordt.

Identiteit
Verwerkingsverantwoordelijke

Welke persoonsgegevens
worden er verzameld?

Jonneke Koekhoven
La Fontainestraat 23
3076 VE Rotterdam
+31628315545

Contactgegevens: van iedere cliënt die wordt begeleid worden
de volgende contactgegevens verzameld: voornaam,
achternaam, adres, email, telefoonnummers, geboortedatum en
geslacht.
Bijzondere persoonsgegevens: dit zijn gevoelige gegevens
over een persoon die niet zomaar opgeslagen mogen worden.
De volgende gevoelige persoonsgegevens worden opgeslagen:
BSN, gegevens over de gezondheid, gegevens over seksualiteit,
gegevens over allergieën, medicatiegebruik, diagnoses en IQtestuitslagen.
Foto- en filmmateriaal: foto- en filmmateriaal wordt alleen met
toestemming verzameld.

Met welk doel worden de
gegevens verzameld?

De gegevens worden verzameld voor de volgende doeleinden:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Overeenkomsten
Observaties
Evaluaties
Contactmomenten
Rapportages
Financiële administratie
Verantwoording
Huisbezoeken
Terugkoppeling
Verkrijgen van toestemming

Op grond van welke
grondslag worden de
persoonsgegevens
verzameld?

Uitvoering van een overeenkomst
• Naam
• Adres
• Email
• Telefoonnummer
• Geslacht
• BSN
• Diagnoses
• Allergieën
• Medicatie
• IQ-testuitslagen
• Gezondheid
• Seksualiteit
Toestemming
• Foto- en filmmateriaal
• Naam voor gebruik op Social media
Wettelijke verplichting
• Naam
• Adres
• Email

Wat is de bewaartermijn
van de verzamelde
persoonsgegevens?

Facturen à 7 jaar (wettelijke verplichting Belastingdienst)
Verslagen à Worden verwijderd na beëindiging van de
begeleiding.
Observaties à Worden verwijderd na beëindiging van de
begeleiding.
Logboeken à Worden verwijderd na beëindiging van de
begeleiding.
Overeenkomsten
Belastingdienst)

à

7

jaar

(Wettelijke

verplichting

Emailcontact à Worden verwijderd na beëindiging van de
begeleiding.
SMS Contact à 3 maanden
WhatsApp contact à 3 maanden
Foto- en filmmateriaal à Dit materiaal wordt verwijderd na
beëindiging van de begeleiding.
Toestemmingsformulieren à Worden verwijderd na beëindiging
van de begeleiding.

Verplichte verstrekking

Sommige gegevens zijn noodzakelijk voor het uitvoeren van
goede begeleiding. Denk hierbij aan gegevens over de
gezondheid, diagnoses, naam, adres en medicatiegebruik.
Wanneer deze gegevens niet verstrekt worden kan de
begeleiding niet worden uitgevoerd.

Wie ontvangen de
verzamelde
persoonsgegevens?

De verzamelde persoonsgegevens worden indien noodzakelijk
gedeeld met verschillende partners. Voor contact en delen van
gegevens met veel van deze partners wordt de cliënt of wettelijk
vertegenwoordigers van de cliënt om toestemming gevraagd.
Ook
heeft
KOEKIE
Autisme
Begeleiding
een
verwerkingsovereenkomst afgesloten met de meeste partners
om de privacy te waarborgen.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gemeente
School
Familieleden van cliënt
Boekhouder (Slimberekend)
Facebook
WhatsApp
SVB
TransIp
Collega’s (Tessa Koekhoven, Mandy Klevering)
Microsoft
Autorespond
Gmail

•
•

Geautomatiseerde
gegevensverzameling

Rechten

ZZP Admin urenregistratie
AVG Registerapp

KOEKIE Autisme Begeleiding maakt geen gebruik van
geautomatiseerde gegevensverzameling.

Inzien:
•

Je hebt het recht om de gegevens die zijn bewaard in te
zien.

Corrigeren of verwijderen:
•

Als de persoonsgegevens niet kloppen, kun je die laten
corrigeren of verwijderen. Je hebt dit recht tenzij de
gegevens nodig zijn om de overeenkomst uit te voeren
of dat bewaren van de gegevens wettelijk bepaald is.

Bezwaar maken tegen de verwerking:
•

Het recht van bezwaar houdt in dat je vanwege je
specifieke situatie bezwaar kunt maken tegen bepaalde
verwerkingen van persoonsgegevens. Je hebt dit recht
bij alle verwerkingen die niet zijn gebaseerd op jouw
toestemming, op een overeenkomst, het voldoen aan
wettelijke verplichtingen voor KOEKIE Autisme
Begeleiding of voor het beschermen van vitale belangen
van jou of anderen.

Intrekken van een gegeven toestemming:
•

Er worden bepaalde gegevens verwerkt op basis van
jouw toestemming. Je hebt altijd het recht om gegeven
toestemming in te trekken. De verwerking zal dan zo
snel mogelijk stoppen. Het intrekken van de
toestemming heeft geen terugwerkende kracht; alle
verwerkingen die al hebben plaatsgevonden blijven dus
rechtmatig. Sommige gegevens zijn noodzakelijk voor
het uitvoeren van de begeleiding.

Wanneer de toestemming wordt ingetrokken, kan in
enkele gevallen de begeleiding niet worden voortgezet.

Op welke manier worden
de persoonsgegevens
beveiligd?

Datalekprocedure

Slotwoord

Om ervoor te zorgen dat je persoonsgegevens veilig zijn, zijn
een aantal maatregelen genomen om misbruik, verlies,
onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en
ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
•

Antivirus en firewall staan altijd aan op de gebruikte
computer, er wordt alleen gebruik gemaakt van beveiligde
wifi, ook wordt er uitsluitend gebruik gemaakt van browser
die voldoet aan de privacy eisen.

•

Alle documenten en mappen waarin documenten worden
opgeslagen krijgen een persoonlijk wachtwoord,
gegenereerd met een wachtwoordgenerator. Zodat
niemand per ongeluk deze gegevens in kan zien.

•

Deze documenten worden opgeslagen op de computer zelf
en op een externe harde schijf of in de Cloud, met dezelfde
beveiliging als de computer. Ook hier kan niemand zonder
wachtwoord inzien wat er in de documenten staat.

•

Wanneer informatie verouderd is, zal deze vernietigd
worden op het moment dat dit wettelijk toegestaan is.

KOEKIE Autisme Begeleiding heeft een datalekprocedure en
zal betrokkenen altijd op de hoogte stellen van een datalek.

Als je klachten hebt over de manier waarop KOEKIE Autisme
Begeleiding met persoonsgegevens omgaat dan kun je dat
melden bij de autoriteit persoonsgegevens via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-deautoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Laatste aanpassing van dit privacy statement : Juni 2018

