Privacyverklaring
Iedereen heeft recht op privacy. Dat vinden wij ook erg belangrijk. Om ons werk te kunnen doen
hebben we natuurlijk wel een aantal gegevens van jou nodig. Daarmee kunnen we een
persoonlijk zorgplan opstellen. Hiermee werken wij samen met jou aan persoonlijke doelen.
Wat registreren we en waarom
We registreren je naam, telefoonnummer, en gegevens van andere contactpersonen Daarnaast
worden er in een zorgdossier gegevens genoteerd die te maken hebben met jouw welbevinden.
Het gaat altijd om informatie die noodzakelijk is om goede zorg te kunnen verlenen. We
verwerken ook bijzondere gegevens zoals je BSN en medische gegevens. Deze zijn noodzakelijk
voor het kunnen vaststellen van jouw identiteit. Medische gegevens worden gebruikt om je
goed te kunnen helpen.
Alléén met jouw toestemming
Deze informatie mag deels alléén met jouw toestemming worden vastgelegd. Ben je jonger dan
18 jaar oud wordt dit ook aan ouders/verzorgers gevraagd. Wanneer de begeleiding om
persoonsgegevens vraagt of andere informatie verzamelt dan kunnen zij jou informeren
waarvoor de gegevens belangrijk zijn. Ook wordt er aan het begin van begeleiding gevraagd of
je een toestemmingsverklaring wil ondertekenen.
Hoe lang worden gegevens bewaard
Voor sommige stukken is er een wettelijke bewaartermijn vastgesteld. Voor medische gegevens
is dat in beginsel 15 jaar of zoveel langer als dat voor de zorgverlening noodzakelijk is.
Eigen gegevens inzien
Je hebt het recht jouw eigen gegevens in te zien. Dit is te alle tijden mogelijk door in te loggen
op de digitale omgeving van Caren zorgt. Mocht u geen beschikking hebben over internet, dan
kan de begeleiding een uitdraai maken van de gegevens die wij van u hebben. Je mag je
gegevens ook aanvullen, verwijderen of corrigeren wanneer ze feitelijk onjuist zijn. De
begeleiding laat je binnen vier weken na zo’n verzoek weten of en in hoeverre daaraan voldaan
wordt. Een weigering is altijd met redenen onderbouwd.
Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Forniamo Beschermd Wonen neemt de bescherming van gegevens serieus en neemt passende
maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en
ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk krijgt dat jouw gegevens niet goed
beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, bespreek dit met de begeleiding of stuur een
e-mail naar beschermdwonen@forniamo.nl.
Meer informatie
Wil je weten hoe het allemaal precies geregeld is? Stel je vragen aan de begeleiding of stuur een
e-mail naar beschermdwonen@forniamo.nl.

