PRIVACYREGLEMENT

Privacyreglement

Privacyreglement Dagbesteding de Pastorie
Wat valt onder het reglement?
- Persoonsgegevens;
- Persoonsregistratie;
- Gevoelige gegevens;
- Persoonlijk begeleidingsplan;
- Reikwijdte;
- Verstrekken van gegevens uit persoonsregistratie;
- Inzage en afschrift van opgenomen persoonsgegevens;
- Klachten;
- Wijziging van het reglement;
- Inwerkingtreding;
- Opslag van de gegevens.
Persoonsgegevens
Een gegeven dat herleidbaar is tot een individuele natuurlijke persoon.
Persoonsregistratie
Een samenhangende verzameling van op verschillende personen betrekking hebbende gegevens,
waaronder medische of persoonlijke gegevens, voor zover deze in het kader van de ondersteuning/
zorgverlening/begeleiding zijn verzameld.
Gevoelige gegevens
Conform het bepaalde in het Besluit gevoelige gegevens (Stb. 1993, 158) worden gegevens over ras,
de godsdienst, de levensovertuiging, de seksualiteit of intiem levensgedrag van de deelnemer alleen
opgenomen indien deze gegevens van belang zijn voor de zorgverlening. Gevoelige gegevens van
derden (o.a. familieleden van de deelnemer) kunnen alleen in de registratie worden opgenomen
indien en voor zover dit in verband met de zorgverlening aan de deelnemer of gewichtige belangen
van Dagbesteding de Pastorie noodzakelijk is.
Persoonlijk Ontwikkelingsplan
Door Dagbesteding de Pastorie en deelnemer gezamenlijk opgesteld plan, dat aangeeft hoe de zorg
er uit zal komen te zien, welke middelen zullen worden ingezet en welke doelen worden nagestreefd.
Tevens wordt verslag gedaan van het voortgangsproces.
Reikwijdte
Dit reglement is van toepassing op de registratie van persoonsgegevens van de deelnemers van
Dagbesteding de Pastorie.
Verstrekken van gegevens uit persoonsregistratie
Binnen de organisatie kunnen persoonsgegevens worden verstrekt, voor zover voor hun
taakuitoefening noodzakelijk, aan degenen die rechtstreeks betrokken zijn bij de actuele
ondersteuning/zorg‐ of hulpverlening aan de deelnemer.
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Buiten de instelling kunnen persoonsgegevens worden verstrekt, voor zover voor hun
taakuitoefening noodzakelijk aan:
- Degenen, die rechtstreeks betrokken zijn bij de actuele ondersteuning/zorg‐ en hulpverlening aan
de deelnemer, tenzij laatstgenoemde kenbaar heeft gemaakt daartegen bezwaar te hebben;
- Personen en instanties wiens taak het is de verleende zorg te controleren en te toetsen.
Indien persoonsgegevens zodanig zijn geanonimiseerd dat zij redelijkerwijs niet tot de individuele
persoon herleidbaar zijn, kan Dagbesteding de Pastorie beslissen deze te verstrekken ten behoeven
van wetenschappelijk onderzoek en statistiek.
Inzage en afschrift van opgenomen persoonsgegevens
De deelnemer heeft het recht kennis te nemen van de op zijn persoons betrekking hebbende
geregistreerde gegevens. Desgevraagd wordt aan de deelnemer een afschrift van diens gegevens
verstrekt.
Klachten
Indien de deelnemer van mening is dat de bepalingen van dit reglement niet worden nageleefd of
andere redenen tot klagen heeft, kan hij daarover zijn beklag doen bij Dagbesteding de Pastorie.
Indien dit voor de deelnemer niet leidt tot een voor hem acceptabel resultaat, heeft de deelnemer
de mogelijkheid gebruik te maken van de binnen de instelling functionerende regeling voor
onafhankelijke klachtenbehandeling (klachtencommissie).
De deelnemer kan zich ook tot de Registratiekamer wenden met het verzoek te bemiddelen of te
adviseren in zijn geschil met Dagbesteding de Pastorie. Een en ander laat onverlet de mogelijkheid
een beroep te doen op de rechter.
Wijziging van het reglement
Wijziging van dit reglement worden aangebracht door Dagbesteding de Pastorie. Verzoeken tot
wijzigingen kunnen evenwel door deelnemers of zijn vertegenwoordigers worden gedaan.
Wijzigingen in het reglement zijn van kracht een maand nadat zij bekend zijn gemaakt aan
belanghebbenden.
Inwerktreeding
Dit reglement is per juni 2014 in werking getreden en is bij Dagbesteding de Pastorie in te zien.
Opslag van gegevens
Gegevens van deelnemers worden digitaal opgeslagen en periodiek uitgeprint zodat ook een
schriftelijk verslag in ordners ontstaat. Dagbesteding de Pastorie heeft haar apparatuur beveiligd
tegen spyware en doet ook overigens al het mogelijke dat redelijkerwijs verwacht mag worden om
de informatie m.b.t. de deelnemers te beschermen tegen ongewenste inzage.
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