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Privacyverklaring Zorggroep NOORDERVAART 

Zorggroep Noordervaart kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de 

diensten van Zorggroep Noordervaart, en/of omdat u deze zelf aan Zorggroep Noordervaart 

verstrekt. Zorggroep Noordervaart kan de volgende persoonsgegevens verwerken: 

- Uw voor- en achternaam - Uw adresgegevens - Uw telefoonnummer(s) - Uw e-mailadres – 

contactperso(o)n(en) (ouder(s)/verzorger(s)), geslacht, geboortedatum, bankrekeningnr., 

beeldmateriaal, klantdossier (aantekeningen), ECD, BSN, SVB nummer, medicatie, zorgverzekering, 

verzekeringsnummer, PGB, thuisomstandigheden, wel/niet donor, wel/niet reanimatie en alle 

gegevens welke wij nodig zijn voor de aan u geleverde diensten en de financiële afwikkeling daarvan.  

WAAROM ZORGGROEP NOORDERVAART GEGEVENS NODIG HEEFT 

Zorggroep Noordervaart verwerkt uw persoonsgegevens (contactformulier website) om telefonisch 

contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of 

per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. 

Daarnaast kan Zorggroep Noordervaart uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het 

uitvoeren van een met u gesloten zorgovereenkomst en de (financiële) afhandeling daarvan. 

Grondslagen hiervan zijn: een gerechtvaardigd belang, beschermen vitale belang betrokkene of 

vanwege een wettelijke verplichting. 

 

HOE LANG ZORGGROEP NOORDERVAART GEGEVENS BEWAART 

Zorggroep Noordervaart bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen 

te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld of vanuit een wettelijke verplichting 

noodzakelijk is. 

Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand 

komt.  

DELEN MET ANDEREN 

Zorggroep Noordervaart verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor 

de uitvoering van de zorgovereenkomst met u, in verband met een (vitaal) belang van de cliënt of om 

te voldoen aan een wettelijke verplichting en soms ook met uw uitdrukkelijke toestemming. 

Bijvoorbeeld bij gebruik beeldmateriaal. 

COOKIES 

Wij maken geen gebruik van cookies op onze website. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij uw 

bezoek aan een website wordt opgeslagen op uw computer, tablet, smartphone of ander apparaat. 

Cookies worden veel gebruikt om websites te laten werken of efficiënter te laten werken.   

Wij gebruiken geen cookies om u persoonlijk te volgen of om u te identificeren. Wij maken geen 

gebruik van sessiecookies om gegevens bij te houden over de inlogsessies van bezoekers van onze 

website.    

U kunt uw internetbrowser zo instellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook 

alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.  
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GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN 

Als u vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u altijd contact met 

ons opnemen. Zie de contactgegevens hieronder. 

U hebt de volgende rechten: 

• uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen 

• inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben 

• het laten corrigeren van fouten 

• het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens 

• intrekken van toestemming 

• bezwaar maken tegen een bepaald gebruik 

Let op dat u altijd duidelijk aangeeft wie u bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de 

verkeerde persoon aanpassen of verwijderen. 

U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar Zorggroep Noordervaart 

(info@zorggroepnoordervaart.nl)  en wij zullen zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op 

uw verzoek reageren. 

KLACHT INDIENEN 

Als u vindt dat wij u niet op de juiste manier helpen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen 

bij de toezichthouder. Deze heet de Autoriteit Persoonsgegevens. 

www.autoriteitpersoonsgegevens.nl  

BEVEILIGEN 

Zorggroep Noordervaart neemt de bescherming van uw gegevens serieus en heeft passende 

technische en organisatorische maatregelen genomen conform de AVG (Algemene Verordening 

Gegevensbescherming) om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en 

ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Zorggroep Noordervaart maakt gebruik van 

een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen 

vallen. 

 

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of 

indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Zorggroep Noordervaart verzamelde 

persoonsgegevens, neem dan contact met Zorggroep Noordervaart op via 

info@zorggroepnoordervaart.nl. 

www.zorggroepnoordervaart.nl is een website van Zorggroep Noordervaart. 

Zorggroep Noordervaart is als volgt te bereiken: 

 

Vestigingsadres:  Noorderbleek 1, 8801 EV Franeker  

Telefoon:   06-50604053 

E-mailadres:   info@zorggroepnoordervaart.nl  


