Privacyverklaring S.Marlisa ThuisZorg

S.Marlisa ThuisZorg, gevestigd aan de Schaarsbergenstraat 23 ,2573 BM, Den Haag, is
verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze
privacyverklaring.
Sarina Marlisa is de Functionaris Gegevensbescherming van S.Marlisa ThuisZorg.
Zij is te bereiken via:
Contactgegevens:
https://dethuiszorg.net
s.marlisa@dethuiszorg.net
+31 06 428 153 10
Schaarsbergenstraat 23, 2573 BM , Den Haag
S.Marlisa ThuisZorg is een eenmanszaak. Ingescheven in het handelsregister van Kamer van
Koophandel onder kvk nummer 27370332.
Ik vind het van groot belang dat er zorgvuldig wordt omgegaan met persoonsgegevens.
Persoonsgegevens worden door mij dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Daarbij hou ik mij
aan de eisen van de privacywetgeving.

Persoonsgegevens die ik verwerk
S.Marlisa ThuisZorg verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik gemaakt van mijn diensten
en/of omdat u deze zelf aan mij verstrekt. Ik gebruik de gegevens die nodig zijn voor de goede
uitoefening van mijn dienstverlening en indien ik een wettelijke verplichting heb om de gegevens
te verwerken.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:
- Voor- en achternaam
- Geslacht
- Geboortedatum
- Geboorteplaats
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Bankrekeningnummer
- Kopie identiteitsbewijs
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Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die ik verwerk
S.Marlisa ThuisZorg verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:
- godsdienst of levensovertuiging
- gezondheid
- burgerservicenummer (BSN)
- Naam zorgverzekeraar en polisnummer
- Relatienummer zorgkantoor/svb/pgb
- Medische gegevens/zorgindicatie
- Overdracht en evaluatiegegevens
U hebt het recht om uw gegevens in te zien en aan te laten passen of te corrigeren. Wanneer u
gegevens verwijderd wilt hebben bestaat de mogelijkheid dat dit niet kan vanwege de wettelijke
verplichtingen om gegevens te bewaren.
Met welk doel en op basis van welke grondslag ik persoonsgegevens verwerk.
-om zorgverlening uit te kunnen voeren.
-voor het afhandelen van uw facturatie bij de zorgverzekeraar en/of SVB.
-om u te kunnen bellen of mailen indien nodig.
-in verband met wettelijke verplichtingen zoals gegevens voor bv de belastingdienst.
Hoe lang bewaar ik uw persoonsgegevens :
S.Marlisa ThuisZorg bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te
realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.
Ik bewaar uw gegevens slechts zolang ik deze nodig heb voor de zorg die ik aan u verleen. Alleen
administratieve documenten zoals facturen hebben een wettelijke bewaartermijn van momenteel
7 jaar. Uw dossier zal 15 jaar bewaard blijven.
Voor alle overige documenten geldt: uiterlijk 5 jaar nadat ik de zorg die ik aan u heb verleend is
geëindigd. Daarna vernietig ik alle persoonsgegevens die ik in dit kader van u heb ontvangen.
Gegevens die ik vanuit de wet Wkkgz moet registreren (bijvoorbeeld een incidentmelding,)
vernietig ik zodra deze behandeld en besproken is.
Wanneer er documenten aan uw zorgdossier moeten worden toegevoegd (een verslag van bijv.
een evaluatie of een wondplan), dan maak ik deze documenten uitsluitend aan op een veilige
manier: op een beveiligd computersysteem.
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Delen van persoonsgegevens met derden
S.Marlisa ThuisZorg deelt uw persoonsgegevens uitsluitend aan derden indien dit nodig is voor de
uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met
bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluit ik een bewerkersovereenkomst af
om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.
S.Marlisa ThuisZorg blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.
Vervolgens deel ik zorg gerelateerde documenten via een veilige route: Caren en/of Dinz en/of
Siilo app. Ik deel deze documenten slechts indien nodig. Ik print ze uit wanneer ze aan uw
zorgdossier moeten worden toegevoegd.
Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Cookies zijn kleine stukjes informatie die bij het bezoeken van mijn website worden meegestuurd
aan uw browser en vervolgens op de harde schijf of in het geheugen van het apparaat waarmee u
mijn website bezoekt worden opgeslagen. Deze cookies zullen uw apparaten niet beschadigen.
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen voor zover
dit mogelijk is binnen de wet “Algemene Verordening Gegevensbescherming “.
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 S.Marlisa
ThuisZorg. Dit kan wel gevolgen hebben voor de diensten die ik u kan leveren.
U heeft het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij mij een verzoek kunt
indienen om de persoonsgegevens die ik van u beschikt 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 s.marlisa@dethuiszorg.net.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen ik 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.
Ik reageer zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.
S.Marlisa ThuisZorg wilt u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te
dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende
link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons
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Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
S.Marlisa ThuisZorg 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 06-428 153 10 of via s.marlisa@dethuiszorg.net

Ik raad u aan om deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen omdat ik wijzigingen in het
beleid kan aanbrengen.
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