HOEVE DE HAVELT

Privacy Kaart
Welke soorten persoonsgegevens verwerken wij?
• Naam
• Telefoonnummers
• Adres
• Noodzakelijke medische
gegevens
• Woonplaats
•
Voortgang van het proces
• Emailadres
• Verslagen van intake
• Geboortedatum
• Evaluaties
• Verslagen van MDO

Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens?
•
•
•

Begeleiding met paarden
Coaching met paarden
Leveren van zorg op maat

Verstrekken wij jouw gegevens aan derden?
• Wij verstrekken jouw persoonsgegevens niet zomaar aan anderen.
• Dit doen wij als je ons daarvoor toestemming hebt gegeven.
• Als we daartoe verplicht zijn op grond van de wet of een
rechterlijke uitspraak.

Wanneer mogen wij uw persoonsgegevens verwerken?
• Als dit noodzakelijk is voor uitvoering van onze overeenkomst met
jou.
• Als je uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven voor specifiek
benoemde doeleinden.
• Als dit noodzakelijk is om te voldoen aan wettelijke
verplichtingen die op ons rusten.
• Als dit toegestaan is in kader van onze activiteiten,
waarbij wij uiteraard jouw belang in acht nemen.
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Hoelang bewaren wij persoonsgegevens?
• Zolang we deze nodig hebben, in ieder geval gedurende de
looptijd van onze relatie of overeenkomst.
• Gedurende de wettelijke bewaartermijnen die voor ons gelden
• De wettelijke bewaartijd voor de jeugdwet is 20 jaar

Wat zijn uw rechten voor verwerking van uw gegevens?
•

•
•

Informatie of wij
gegevens van u
verwerken
Aanpassing van
gegevens
Inzage in uw gegevens

•
•
•
•

Beperking van gegevens
Bezwaar tegen gebruik
gegevens
Wissen van gegevens
Overdracht van gegevens

Hoe beveiligen wij persoonsgegevens?
We zorgen voor passende technische en organisatorische
beveiligingsmaatregelen.

Heeft u een klacht?
Op onze website staat een instructie wat u met uw klacht kan doen.

Heeft u vragen?
Uw kunt via info@hoevedehavelt.nl of telefonisch met 06 23 89 28 24
contact opnemen.
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