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Privacyverklaring – SlowCare Oss 

 

Privacyverklaring SlowCare Oss 
 

Om onze bewoners en deelnemers een fijn thuis en goede zorg te kunnen bieden, worden een aantal 

persoonsgegevens verwerkt. Hierbij worden alleen de strikt noodzakelijke gegevens geregistreerd. 

Op deze registratie is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. 

Uiteraard gaan wij zorgvuldig met deze gegevens om.  In deze verklaring staat beschreven welke 

persoonsgegevens SlowCare verwerkt en welke rechten u heeft. Indien u vragen heeft naar 

aanleiding van het lezen van deze verklaring, stel uw vraag dan gerust aan per mail via 

info@slowcare-oss.nl. 

 

Persoonsgegevens die SlowCare Oss verwerkt 

SlowCare Oss verwerkt bepaalde gegevens van haar bewoners en deelnemers aan de dagbesteding. 

Zo zijn zorgverleners verplicht een medisch dossier in te richten. In dit dossier worden alleen 

gegevens over uw gezondheid en de behandeling en/of begeleiding opgenomen die voor goede zorg- 

en hulpverlening noodzakelijk zijn. Daarnaast verwerkt SlowCare een aantal persoonsgegevens die 

noodzakelijk zijn voor de financiële afhandeling van de zorgverlening en de kwaliteitsbewaking van 

de zorg. Dit betreft uw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum, BSN en 

bankrekeningnummer. Ook verwerkt SlowCare een aantal persoonsgegevens van de wettelijk 

vertegenwoordigers/verwanten van bewoners en/of deelnemers. Dit betreft de voor- en 

achternaam, e-mailadres en telefoonnummer.  

 

Indien SlowCare uw persoonsgegevens voor andere dan bovengenoemde doelen wil gebruiken, doen  

wij dat alleen indien de bewoner/deelnemer of zijn/haar wettelijk vertegenwoordiger daar vooraf 

toestemming voor heeft gegeven. 

 

Grondslagen voor verwerking 

SlowCare voldoet aan meerdere grondslagen voor de verwerking van (bijzondere) persoonsgegevens 

van haar bewoners, deelnemers en hun wettelijk vertegenwoordigers en/of verwanten: 

o Het verwerken van gegevens is noodzakelijk om de overeenkomst uit te kunnen voeren 

o De gegevensverwerking is noodzakelijk vanuit een wettelijke verplichting 

o De verwerking is noodzakelijk voor doeleinden van preventieve of geneeskundige aard, zoals 

het verstrekken van gezondheidszorg 

 

In geval van verwerking van persoonsgegevens waarbij er niet aan (een van) bovenstaande 

grondslagen wordt voldaan, zoals bijvoorbeeld het plaatsen van een tot een persoon herleidbare 

foto op de website, wordt vooraf toestemming gevraagd aan de betreffende persoon of zijn/haar 

wettelijk vertegenwoordiger. 

Toegang tot uw gegevens 

Alleen het zorggerelateerd personeel van SlowCare heeft toegang tot de gezondheid gerelateerde 

gegevens. Deze gegevens worden alleen geraadpleegd indien noodzakelijk voor het uitvoeren van de 

behandeling. Alle medewerkers van SlowCare hebben een geheimhoudingsplicht. 
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Hoe lang worden de gegevens bewaard 

In de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) staat hoe lang het medisch 

dossier en de daarbij behorende persoonsgegevens dienen te worden bewaard. Dit betreft 20 jaar. 

Na 20 jaar worden uw medisch dossier en de daarbij behorende persoonsgegevens vernietigd. Het 

dossier kan ook eerder vernietigd worden op uw verzoek (zie het kopje “Uw rechten”). 

 

Uw rechten 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te (laten) corrigeren of te laten verwijderen. 

Ook heeft u het recht om uw persoonsgegevens over te (laten) dragen aan een andere partij. 

Correctie of verwijdering van persoonsgegevens kan alleen indien dit niet in strijd is met wet- en 

regelgeving en indien dit het leveren van goede zorg en/of begeleiding niet in de weg staat. Indien u 

bepaalde gegevens wilt inzien, laten corrigeren, verwijderen of overdragen aan een derde, dan kunt 

u een mail sturen naar info@slowcare-oss.nl. SlowCare zal zo snel mogelijk, doch binnen uiterlijk vier 

weken op uw verzoek reageren. 

 

Kwaliteitsverbetering 

Om bewoners en deelnemers een fijn thuis en goede begeleiding te kunnen blijven bieden, doet 

SlowCare aan continue kwaliteitsverbetering. Als uw gegevens daarvoor worden gebruikt, zullen 

deze anoniem worden gemaakt. Indien u er bezwaar tegen heeft dat uw gegevens anoniem voor 

kwaliteitsverbetering worden gebruikt, kunt u dat in een e-mail zetten en mailen naar 

info@slowcare-oss.nl. 

 

Delen met anderen 

Zorgverleners mogen gezondheid gerelateerde informatie delen met andere zorgverleners die 

rechtstreeks betrokken zijn bij de behandeling en/of begeleiding, zoals bijvoorbeeld de huisarts of de 

apotheek. Dit mag alleen als die informatie noodzakelijk is voor hun werk. U hoeft daarvoor geen 

toestemming te geven. U kunt er wel bezwaar tegen maken. Dan mag SlowCare geen informatie 

meer doorgeven aan andere zorgverleners. 

Beveiliging 

SlowCare neemt de bescherming van uw gegevens serieus. Ons digitale netwerk is goed beveiligd. De 

meeste gezondheid gerelateerde gegevens worden verwerkt in het Elektronische Cliënt Dossier in 

het programma “Ons”. Overige persoonsgegevens die digitaal of op papier zijn opgeslagen, zijn ook 

goed beveiligd. De medewerkers van SlowCare Oss hebben onderling duidelijke afspraken gemaakt 

over het omgaan met uw gegevens. Indien u hier vragen over heeft, stuurt u dan een mail naar 

info@slowcare-oss.nl. 

 

Contactgegevens 

Wanneer u contact wilt opnemen met SlowCare Oss, kunt u ons als volgt bereiken: 

Adres:    Elzeneind 7, 5343 JA Oss 

E-mailadres:   info@SlowCare-oss.nl 
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