
 

Privacyverklaring ‘t Weijtje 

Waarborgen Privacy  

Het waarborgen van de privacy van bezoekers van www.weijtje.nl is een belangrijke taak voor ons. 

Daarom beschrijven we in onze privacyverklaring welke informatie we verzamelen en hoe we deze 

informatie gebruiken. Natuurlijk handelen wij volledig in overeenstemming met de Algemene 

Verordening Gegevensbescherming (AVG) die op 25 mei 2018 van kracht is geworden. 

  

Toestemming 

Door toestemming te geven voor het gebruik van uw (persoons)gegevens gaat u akkoord met het 

gebruik van deze gegevens voor bedrijfsdoeleinden van ’t Weijtje. Door akkoord te gaan met onze 

privacyverklaring gaat u akkoord met de voorwaarden die wij in de privacyverklaring hebben 

opgenomen. Uiteraard mag u te allen tijde uw toestemming weer intrekken. 

 

Vragen en/of klachten 

Indien u meer informatie wilt ontvangen, vragen en/of klachten heeft over de privacy voorwaarden 

van ’t Weijtje, kunt u ons benaderen via email. Ons emailadres is info@weijtje.nl.  

  

Persoonsgegevens die wij verwerken 

Wij verwerken uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u 

deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de (persoons) gegevens die wij 

verwerken:              

- Voor en achternaam contactpersoon 

- Aanhef    

- Geboortedatum 

- Geboorteplaats 

- Naam bedrijf/organisatie       

- Emailadres                   

- Telefoonnummer 

- Betaal- en factureringsinformatie (voor betalingen PGB of zorg in natura) 

- Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt.  

  

Het verwerken van bijzondere/gevoelige persoonsgegevens 

Om onze werkzaamheden goed uit te kunnen voeren en om te kunnen factureren verzamelen wij 

persoonlijke en/of gevoelige informatie zoals:               

- Burgerservicenummer 

- Relevante medische informatie  

 

Doeleinden en grondslag verwerking persoonsgegevens 

- Voor het opstellen van een dossier 

- Voor het opstellen van het begeleidingsplan 

- Voor het opnemen van contact, overleg of bij calamiteiten 

- Voor het betalingsverkeer 
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Verstrekking (persoons)gegevens aan derden 

Uw gegevens worden niet aan derden verstrekt mits dit nodig is voor de samenwerking met overige 

partijen. Persoonsgegevens worden nooit zonder uw, of uw wettelijk vertegenwoordiger schriftelijke 

goedkeuring verstrekt aan derden.  

  

Uw rechten als betrokkene 

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 door ‘t Weijtje en heeft u 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 info@weijtje.nl  

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw 

identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine 

readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en 

Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel 

mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Direct na afwikkeling van uw verzoek vernietigen 

wij de ontvangen kopie van uw identiteitsbewijs.  

  

Bewaartermijn:  

Uw gegevens in uw dossier blijven 15 jaar bewaard. Dit is in de wet op behandelovereenkomst 

wettelijk vastgesteld.  

Aanpassingen Privacy verklaring 

Deze privacyverklaring is van mei 2018. Wij behoudens ons het recht voor deze privacy-verklaring 

aan te passen. Wijzigingen zullen op onze website www.weijtje.nl worden gepubliceerd. 

  

Contactgegevens 

’t Weijtje 

Lekdijk 56a 

3998NJ Schalkwijk 

06-11070901 

info@weijtje.nl 

 


