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1.IDENTITEIT  
Deze privacy verklaring is van toepassing op alle diensten die Marloes van der Zanden Persoonlijke Begeleiding 
verricht ten behoeve van het verwerken van persoonsgegevens.  
Bedrijfsgegevens:  
Marloes van der Zanden Persoonlijke Begeleiding  
Website: www.marloesvdzanden.nl 
Kvk: 53539117 
 
 
2. PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT  
Marloes van der Zanden Persoonlijke Begeleiding kan persoonsgegevens van u verwerken, doordat u gebruik 
maakt van de diensten van Marloes van der Zanden Persoonlijke Begeleiding, en/of omdat u deze zelf bij het 
invullen van het contactformulier op de website aan Marloes van der Zanden Persoonlijke Begeleiding verstrekt.  
Marloes van der Zanden Persoonlijke Begeleiding kan de volgende persoonsgegevens verwerken:  
- voor- en achternaam  
- adresgegevens  
- geboortedatum  
- geslacht  
- telefoonnummer  
- e-mail adres 
- BSN 
- Diagnose en eventueel bijbehorend medicatiegebruik 
 
3. WAAROM HEEFT MARLOES VAN DER ZANDEN PERSOONLIJKE BEGELEIDING DEZE GEGEVENS NODIG?  
Marloes van der Zanden Persoonlijke Begeleiding verwerkt persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te 
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 bereikbaar bent.  
 
Tevens verwerkt Marloes van der Zanden Persoonlijke Begeleiding de persoonsgegevens om u schriftelijk (per e-
mail of per post) de factuur toe te kunnen sturen met betrekking tot verleende zorg binnen het kader van de met u 
gesloten overeenkomst. Daarnaast kan Marloes van der Zanden Persoonlijke Begeleiding uw persoonsgegevens 
gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst, bestaande uit het verlenen van 
zorg op maat.  
De persoonsgegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:  

- Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de zorg is afgerond of bij een verwijzing naar een 
andere zorgverlener. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming. 
- Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid.  
- Voor het gepseudonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing/intervisie.  
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Als Marloes van der Zanden Persoonlijke Begeleiding vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw 
gegevens, dan zal Marloes van der Zanden Persoonlijke Begeleiding u eerst informeren en expliciet uw 
toestemming vragen. Deze toestemming kunt u te allen tijde weer intrekken. De gevolgen van het niet verstrekken 
van persoonsgegevens door u aan Marloes van der Zanden Persoonlijke Begeleiding zijn:  
- Marloes van der Zanden Persoonlijke Begeleiding kan geen contract met u afsluiten.  
- Marloes van der Zanden Persoonlijke Begeleiding is, indien van toepassing, niet in staat om contact op te nemen 
met mogelijke andere deskundigen om optimaal af te stemmen m.b.t. uw hulpvraag/ behandeltraject 
 
4. HOE LANG BEWAART MARLOES VAN DER ZANDEN UW GEGEVENS?  
Marloes van der Zanden Persoonlijke Begeleiding bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt 
noodzakelijk is volgens de daarvoor wettelijk vastgelegde termijnen. De gegevens in het cliëntendossier blijven, 
zoals in de wet op de (behandel)overeenkomst wordt vereist, 15 jaar veilig bewaard in digitale kluis of in een 
afgesloten kast/ruimte. 
 
5. DELEN MET DERDEN  
Marloes van der Zanden Persoonlijke Begeleiding verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit 
nodig is binnen het kader van de met u gesloten overeenkomst en uw zorgplan. Hiervoor heeft u schriftelijke 
toestemming verleend in de overeenkomst door het plaatsen van uw handtekening en/of uw lijfelijke 
aanwezigheid. 
 
De persoonsgegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gedeeld worden met derden:  
- Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de zorg is afgerond of bij een verwijzing naar een 
andere zorgverlener. Dit gebeurt alleen met uw expliciete schriftelijke toestemming.  
- Voor het gebruik voor waarneming, tijdens afwezigheid van uw vaste begeleider.  
- Voor het gepseudonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing. Als Marloes van der Zanden Persoonlijke 
Begeleiding vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw persoonsgegevens of deze deelt met derden, 
dan zal Marloes van der Zanden Persoonlijke Begeleiding u vooraf informeren en expliciet uw schriftelijke 
toestemming vragen. 
 
6. WEBSITEBEZOEK  
Op de website van Marloes van der Zanden Persoonlijke Begeleiding worden de algemene bezoekersgegevens niet 
bijgehouden. Wel kan Marloes van der Zanden Persoonlijke Begeleiding persoonsgegevens over u verwerken, 
omdat u deze zelf bij het invullen van het contactformulier op de website aan Marloes van der Zanden Persoonlijke 
Begeleiding verstrekt. Marloes van der Zanden Persoonlijke Begeleiding kan in dat geval de persoonsgegevens 
verwerken zoals aangegeven in artikel 2 van deze privacyverklaring. 
 
7.RECHTEN VAN CLIENTEN  
Dankzij de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), welke sinds 25 mei 2018 gehandhaafd wordt, 
krijgt u meer mogelijkheden om voor uzelf op te komen als uw persoonsgegevens worden verwerkt. De AVG is in 
de plaats gekomen van de oude Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP). Uw bestaande privacy rechten zijn 
uitgebreid en er gelden 2 nieuwe rechten. Deze zijn vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming 
(AVG) 
 
 

 

 

 


