
PRIVACYREGLEMENT CAREPOWER

Reglement Persoonsgegevens CarePower

Algemene bepalingen

�ƌƟŬĞů�ϭ��ĞŐƌŝƉƐŽŵƐĐŚƌŝũǀ ŝŶŐĞŶ

1.1 Persoonsgegeven
�ůŬ�ŐĞŐĞǀ ĞŶ�ďĞƚƌĞī ĞŶĚĞ�ĞĞŶ�ŐĞŢĚĞŶƟĮ ĐĞĞƌĚĞ�ŽĨ�ŝĚĞŶƟĮ ĐĞĞƌďĂƌĞ�ŶĂƚƵƵƌůŝũŬĞ�ƉĞƌƐŽŽŶ͘

1.2 Medische of psychiatrische gegevens
Persoonsgegevens, direct of indirect betrekking hebbend op de lichamelijke of geestelijke gesteldheid van
betrokkene, verzameld door een beroepsbeoefenaar op het gebied van de gezondheidszorg in het kader van
zijn beroepsuitoefening.

ϭ͘ ϯ�WĞƌƐŽŽŶƐƌĞŐŝƐƚƌĂƟĞ
�ĞŶ�ƐĂŵĞŶŚĂŶŐĞŶĚĞ�ǀ ĞƌǌĂŵĞůŝŶŐ�;ŐĞĂƵƚŽŵĂƟƐĞĞƌĚ�ĚĂŶ�ǁ Ğů�ŶŝĞƚ�ŐĞĂƵƚŽŵĂƟƐĞĞƌĚͿ�ǀ ĂŶ�ŽƉ�ǀ ĞƌƐĐŚŝůůĞŶĚĞ�
personen betrekking hebbende gegevens, waaronder medische of psychiatrische gegevens, voor zover deze in
het kader van de zorgverlening zijn verzameld.

ϭ͘ ϰ�sĞƌƐƚƌĞŬŬĞŶ�ǀ ĂŶ�ŐĞŐĞǀ ĞŶƐ�Ƶŝƚ�ĚĞ�ƉĞƌƐŽŽŶƐƌĞŐŝƐƚƌĂƟĞ�
, Ğƚ�ďĞŬĞŶĚ�ŵĂŬĞŶ�ŽĨ�ƚĞƌ�ďĞƐĐŚŝŬŬŝŶŐ�ƐƚĞůůĞŶ�ǀ ĂŶ�ƉĞƌƐŽŽŶƐŐĞŐĞǀ ĞŶƐ�ĚŝĞ�ŝŶ�ĚĞ�ƉĞƌƐŽŽŶƐƌĞŐŝƐƚƌĂƟĞ�ǌŝũŶ�
opgenomen of die door verwerking daarvan, al dan niet in verband met andere gegevens, zijn verkregen.

ϭ͘ ϱ�sĞƌĂŶƚǁ ŽŽƌĚĞůŝũŬĞ�ǀ ĂŶ�ĚĞ�ƉĞƌƐŽŽŶƐƌĞŐŝƐƚƌĂƟĞ
�Ğ�ŝŶ�ĂƌƟŬĞů�Ϯ�ŐĞŶŽĞŵĚĞ�ŝŶƐƚĞůůŝŶŐ�ĚŝĞ�ĚĞ�ǌĞŐŐĞŶƐĐŚĂƉ�ŚĞĞŌ�Žǀ Ğƌ�ĚĞ�ƉĞƌƐŽŽŶƐƌĞŐŝƐƚƌĂƟĞ͕�ĚŽĞů�ĞŶ�ŵŝĚĚĞůĞŶ�
vaststelt en verantwoordelijk is voor de naleving van de bepalingen van dit reglement.

1.6 Betrokkene
�ĞŐĞŶĞ�Žǀ Ğƌ�ǁ ŝĞ�ƉĞƌƐŽŽŶƐŐĞŐĞǀ ĞŶƐ�ŝŶ�ĚĞ�ƉĞƌƐŽŽŶƐƌĞŐŝƐƚƌĂƟĞ�ǌŝũŶ�ŽƉŐĞŶŽŵĞŶ͘ �

ϭ͘ ϳ ��ĞŚĞĞƌĚĞƌ�ǀ ĂŶ�ĚĞ�ƉĞƌƐŽŽŶƐƌĞŐŝƐƚƌĂƟĞ
Degene die onder verantwoordelijkheid van CarePower is belast met de dagelijkse zorg voor een
ƉĞƌƐŽŽŶƐƌĞŐŝƐƚƌĂƟĞ�ŽĨ�ĞĞŶ�ŐĞĚĞĞůƚĞ�ĚĂĂƌǀ ĂŶ͘ �

ϭ͘ ϴ��Ğǁ ĞƌŬĞƌ�ǀ ĂŶ�ĚĞ�ƉĞƌƐŽŽŶƐƌĞŐŝƐƚƌĂƟĞ
Degene die ten behoeve van CarePower persoonsgegevens verwerkt, zonder aan zijn rechtstreeks gezag te zijn
onderworpen.

ϭ͘ ϵ�' ĞďƌƵŝŬĞƌ�ǀ ĂŶ�ĚĞ�ƉĞƌƐŽŽŶƐƌĞŐŝƐƚƌĂƟĞ
�ĞŐĞŶĞ�ĚŝĞ�ŐĞĂƵƚŽƌŝƐĞĞƌĚ�ŝƐ�ŐĞŐĞǀ ĞŶƐ�ŝŶ�ĚĞ�ƉĞƌƐŽŽŶƐƌĞŐŝƐƚƌĂƟĞ�ŝŶ�ƚĞ�ǀ ŽĞƌĞŶ�ĞŶͬ ŽĨ�ƚĞ�ŵƵƚĞƌĞŶ͕ �ĚĂŶ�ǁ Ğů�ǀ ĂŶ�
ĞŶŝŐĞƌůĞŝ�Ƶŝƚǀ ŽĞƌ�ǀ ĂŶ�ĚĞ�ƉĞƌƐŽŽŶƐƌĞŐŝƐƚƌĂƟĞ�ŬĞŶŶŝƐ�ƚĞ�ŶĞŵĞŶ͘ �

1.10 Klachtencommissie
�Ğ�ĚŽŽƌ�ĚĞ�ŽƌŐĂŶŝƐĂƟĞ�ŝŶŐĞƐƚĞůĚĞ�ĐŽŵŵŝƐƐŝĞ�ĚŝĞ�ďĞůĂƐƚ�ŝƐ�ŵĞƚ�ĚĞ�ďĞŚĂŶĚĞůŝŶŐ�ǀ ĂŶ�ŬůĂĐŚƚĞŶ�ŽƉ�ŚĞƚ�ŐĞďŝĞĚ�ǀ ĂŶ�
cliëntenzorg.

�ƌƟŬĞů�Ϯ�ZĞŝŬǁ ŝũĚƚĞ�
�ŝƚ�ƌĞŐůĞŵĞŶƚ�ŝƐ�ǀ ĂŶ�ƚŽĞƉĂƐƐŝŶŐ�ďŝŶŶĞŶ��ĂƌĞWŽǁ Ğƌ�ƚĞ�' ĞůĚƌŽƉ�ĞŶ�ŚĞĞŌ�ďĞƚƌĞŬŬŝŶŐ�ŽƉ�ĚĞ�ŝŶ�ĚĞ�ďŝũůĂŐĞŶ�
ŐĞŶŽĞŵĚĞ�ƉĞƌƐŽŽŶƐƌĞŐŝƐƚƌĂƟĞƐ͘ ��ĞǌĞ�ďŝũůĂŐĞŶ�ǀ ŽƌŵĞŶ�ĠĠŶ�ŐĞŚĞĞů�ŵĞƚ�Ěŝƚ�ƌĞŐůĞŵĞŶƚ͘

�ƌƟŬĞů�ϯ��ŽĞů�ǀ ĂŶ�ĚĞ�ƉĞƌƐŽŽŶƐƌĞŐŝƐƚƌĂƟĞ�

3.1 Doelstellingen cliënten
�Ğ�ĚŽĞůƐƚĞůůŝŶŐĞŶ�ǀ ĂŶ�ĚĞ�ƉĞƌƐŽŽŶƐƌĞŐŝƐƚƌĂƟĞ�ǁ ĂĂƌŽƉ�Ěŝƚ�ƌĞŐůĞŵĞŶƚ�ǀ ĂŶ�ƚŽĞƉĂƐƐŝŶŐ�ŝƐ͕ �ǌŝũŶ͗ �
• Een goede uitvoering van de zorg- en dienstverlening die door de instelling wordt verleend;
• Het vastleggen en beschikbaar stellen van gegevens, (mede) verkregen op grond van de in de
ƉĞƌƐŽŽŶƐƌĞŐŝƐƚƌĂƟĞ�ŽƉŐĞƐůĂŐĞŶ�ŐĞŐĞǀ ĞŶƐ͕ �ƚĞŶ�ďĞŚŽĞǀ Ğ�ǀ ĂŶ�ĞĞŶ�ĚŽĞůŵĂƟŐ�ďĞůĞŝĚ�ĞŶ�ďĞŚĞĞƌ�ǀ ĂŶ��ĂƌĞWŽǁ Ğƌ͖

ͻ�, Ğƚ�ƐƟŵƵůĞƌĞŶ�ǀ ĂŶ�ĞĞŶ�ƉĞƌŵĂŶĞŶƚĞ�ǀ Žƌŵ�ǀ ĂŶ�Ŭǁ ĂůŝƚĞŝƚƐĐŽŶƚƌŽůĞ͖ �
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ͻ�, Ğƚ�Į ŶĂŶĐŝĞĞů�ĂĬ ĂŶĚĞůĞŶ�ǀ ĂŶ�ĚĞ�ŐĞďŽĚĞŶ�ǌŽƌŐ�ĂĂŶ�ĚĞ�ĐůŝģŶƚ�ŵĞƚ�ĚĞ�ĐůŝģŶƚ ͕ �ĚĂŶ�ǁ Ğů�ŵĞƚ�ĚĞ
ĂĨĚĞůŝŶŐ�t D K �ǀ ĂŶ�ĚĞ�ŐĞŵĞĞŶƚĞ�ǁ ĂĂƌ�ĚĞ�ĐůŝģŶƚ�ǁ ŽŽŶĂĐŚƟŐ�ŝƐ͖ �

• Het verantwoorden van CarePower aan de  afdeling WMO van de betreffende gemeente, andere   externe 
Į ŶĂŶĐŝĞƌƐ�ĞŶ�ĂĂŶ�ĚĞ�Žǀ ĞƌŚĞŝĚ�ĐŽŶĨŽƌŵ�Ěŝƚ�ƌĞŐůĞŵĞŶƚ͕ �ĚĞ�ǀ ŝŐĞƌĞŶĚĞ�ǀ ŽŽƌƐĐŚƌŝŌĞŶ�ĞŶ�ǁ ĞƩĞůŝũŬĞ�ǀ ĞƌƉůŝĐŚƟŶŐĞŶ͖ �

• Het evalueren en onderzoeken van de zorg- en dienstverlening.

3.2 Doelstellingen medewerkers
�Ğ�ĚŽĞůƐƚĞůůŝŶŐĞŶ�ǀ ĂŶ�ĚĞ�ƉĞƌƐŽŽŶƐƌĞŐŝƐƚƌĂƟĞ�ǁ ĂĂƌŽƉ�Ěŝƚ�ƌĞŐůĞŵĞŶƚ�ǀ ĂŶ�ƚŽĞƉĂƐƐŝŶŐ�ŝƐ͕ �ǌŝũŶ͗ �
• Een goede uitvoering van personeelsbeleid die door de instelling wordt uitgevoerd;
• Het vastleggen en beschikbaar stellen van gegevens, (mede) verkregen op grond van de in de
ƉĞƌƐŽŽŶƐƌĞŐŝƐƚƌĂƟĞ�ŽƉŐĞƐůĂŐĞŶ�ŐĞŐĞǀ ĞŶƐ͕ �ƚĞŶ�ďĞŚŽĞǀ Ğ�ǀ ĂŶ�ĞĞŶ�ĚŽĞůŵĂƟŐ�ďĞůĞŝĚ�ĞŶ�ďĞŚĞĞƌ�ǀ ĂŶ�ĚĞ�ŝŶƐƚĞůůŝŶŐ͖�

ͻ�, Ğƚ�ƐƟŵƵůĞƌĞŶ�ǀ ĂŶ�ĞĞŶ�ƉĞƌŵĂŶĞŶƚĞ�ǀ Žƌŵ�ǀ ĂŶ�Ŭǁ ĂůŝƚĞŝƚƐĐŽŶƚƌŽůĞ͖ �
ͻ�, Ğƚ�Į ŶĂŶĐŝĞĞů�ĂĬ ĂŶĚĞůĞŶ�ǀ ĂŶ�ƐĂůĂƌŝƐ�ĞŶ�Žǀ ĞƌŝŐĞ�ǀ ĞƌŐŽĞĚŝŶŐĞŶ͖ �
ͻ�, Ğƚ�ǀ ĞƌĂŶƚǁ ŽŽƌĚĞŶ�ǀ ĂŶ�ĚĞ�ŝŶƐƚĞůůŝŶŐ�ĂĂŶ�ĚĞ��Ƶŝƚǀ ŽĞƌŝŶŐƐŝŶƐƚĂŶƟĞƐ͕ �ďĞůĂƐƟŶŐĚŝĞŶƐƚ�ĞŶ�ĂĂŶ�ĚĞ�Žǀ ĞƌŚĞŝĚ�
ĐŽŶĨŽƌŵ�Ěŝƚ�ƌĞŐůĞŵĞŶƚ ͕ �ĚĞ�ǀ ŝŐĞƌĞŶĚĞ�ǀ ŽŽƌƐĐŚƌŝŌĞŶ�ĞŶ�ǁ ĞƩ ĞůŝũŬĞ�ǀ ĞƌƉůŝĐŚƟŶŐĞŶ͖ �

• Het evalueren en onderzoeken van personeelsbeleid en arbeidsmarktontwikkelingen.

3.3 Doeleinden
�ĂƌĞWŽǁ Ğƌ�ǌĂů�ŐĞĞŶ�ŐĞŐĞǀ ĞŶƐ�ŝŶ�ĚĞ�ƉĞƌƐŽŽŶƐƌĞŐŝƐƚƌĂƟĞ�ŽƉŶĞŵĞŶ�ŽĨ�ďĞǁ ĂƌĞŶ�ǀ ŽŽƌ�ĂŶĚĞƌĞ�ĚŽĞůĞŝŶĚĞŶ�ĚĂŶ�
hierboven en in de bijlagen genoemd.

�ƌƟŬĞů�ϰ�t ĞƌŬŝŶŐ�ǀ ĂŶ�ĚĞ�ƉĞƌƐŽŽŶƐƌĞŐŝƐƚƌĂƟĞ�

ϰ͘ ϭ�t ĞƌŬŝŶŐ�ǀ ĂŶ�ĚĞ�ƌĞŐŝƐƚƌĂƟĞ
�Ğ�ǁ ĞƌŬŝŶŐ�ǀ ĂŶ�ĚĞ�ƉĞƌƐŽŽŶƐƌĞŐŝƐƚƌĂƟĞƐ�ǁ ŽƌĚƚ�ŶĂĚĞƌ�ďĞƐĐŚƌĞǀ ĞŶ�ŝŶ�ĚĞ�ďŝũůĂŐĞŶ͘ �

4.2 Verantwoordelijkheid van verantwoordelijke
�ĂƌĞWŽǁ Ğƌ�ŝƐ�ǀ ĞƌĂŶƚǁ ŽŽƌĚĞůŝũŬ�ǀ ŽŽƌ�ŚĞƚ�ŐŽĞĚ�ĨƵŶĐƟŽŶĞƌĞŶ�ǀ ĂŶ�ĚĞ�ƉĞƌƐŽŽŶƐƌĞŐŝƐƚƌĂƟĞ͘��ŝũŶ�ŚĂŶĚĞůĞŶ�ŵĞƚ�
ďĞƚƌĞŬŬŝŶŐ�ƚŽƚ�ĚĞ�ǁ ĞƌŬŝŶŐ�ǀ ĂŶ�ĚĞ�ƉĞƌƐŽŽŶƐƌĞŐŝƐƚƌĂƟĞ�ĞŶ�ĚĞ�ǀ ĞƌƐƚƌĞŬŬŝŶŐ�ǀ ĂŶ�ŐĞŐĞǀ ĞŶƐ�Ƶŝƚ�ĚŝĞ�ƌĞŐŝƐƚƌĂƟĞ�ǁ ŽƌĚƚ�
beperkt door dit reglement. CarePower is aansprakelijk voor eventuele schade als gevolg van het niet-naleven
van dit reglement.

4.3 Verantwoordelijkheid van bewerker
�ĂƌĞWŽǁ Ğƌ�ǀ ĞƌƉůŝĐŚƚ�ĚĞ�ďĞǁ ĞƌŬĞƌ�Ěŝƚ�ƌĞŐůĞŵĞŶƚ�ŶĂ�ƚĞ�ůĞǀ ĞŶ͘ ��Ğ�ƚĂŬĞŶ͕ �ƌĞĐŚƚĞŶ�ĞŶ�ǀ ĞƌƉůŝĐŚƟŶŐĞŶ�ǀ ĂŶ�ĚĞ�
ďĞǁ ĞƌŬĞƌ�ǁ ŽƌĚĞŶ�ĚŽŽƌ��ĂƌĞWŽǁ Ğƌ�ƐĐŚƌŝŌĞůŝũŬ�ǀ ĂƐƚŐĞůĞŐĚ͘ ��Ğ�ďĞǁ ĞƌŬĞƌ�ŝƐ�ǀ ĞƌĂŶƚǁ ŽŽƌĚĞůŝũŬ�ǀ ŽŽƌ�ŚĞƚ�ŐŽĞĚ�
ĨƵŶĐƟŽŶĞƌĞŶ�ǀ ĂŶ�ĚĞ�ŽŶĚĞƌ�ǌŝũŶ�ďĞŚĞĞƌ�ƐƚĂĂŶĚĞ�ĨĂĐŝůŝƚĞŝƚĞŶ͘ �, ŝũ�ƚƌĞŌ�ĚĞ�ŶŽŽĚǌĂŬĞůŝũŬĞ�ŵĂĂƚƌĞŐĞůĞŶ�ŵĞƚ�
betrekking tot de beveiliging van onder andere apparatuur, programmatuur en de gegevens waarmee de
ƉĞƌƐŽŽŶƐƌĞŐŝƐƚƌĂƟĞ;ƐͿ�ǁ ŽƌĚƚͬ ǁ ŽƌĚĞŶ�ŐĞǀ ŽĞƌĚ͘ ��Ğ�ƚĞƌ�ǌĂŬĞ�ŐĞƚƌŽī ĞŶ�ƌĞŐĞůŝŶŐ;ĞŶͿ�ŝƐͬ ǌŝũŶ�ďŝũ�ĚĞ�ďĞǁ ĞƌŬĞƌ�ŝŶ�ƚĞ�
zien.

4.4 Voorzieningen
�ĂƌĞWŽǁ Ğƌ�ƚƌĞŌ�ĚĞ�ŶŽĚŝŐĞ�ǀ ŽŽƌǌŝĞŶŝŶŐĞŶ�ƚĞƌ�ďĞǀ ŽƌĚĞƌŝŶŐ�ǀ ĂŶ�ĚĞ�ũƵŝƐƚŚĞŝĚ�ĞŶ�ǀ ŽůůĞĚŝŐŚĞŝĚ�ǀ ĂŶ�ĚĞ�ŽƉŐĞŶŽŵĞŶ�
gegevens en draagt zorg voor de nodige voorzieningen van technische en organisatorische aard ter beveiliging
ǀ ĂŶ�ĚĞ�ƉĞƌƐŽŽŶƐƌĞŐŝƐƚƌĂƟĞ;ƐͿ�ƚĞŐĞŶ�ǀ ĞƌůŝĞƐ�ŽĨ�ĂĂŶƚĂƐƟŶŐ�ǀ ĂŶ�ĚĞ�ŐĞŐĞǀ ĞŶƐ�ĞŶ�ƚĞŐĞŶ�ŽŶďĞǀ ŽĞŐĚĞ�ŬĞŶŶŝƐŶĞŵŝŶŐ͕�
wijziging of verstrekking daarvan. Gelijke plicht rust op de bewerker voor het geheel of het gedeelte van de
ĨĂĐŝůŝƚĞŝƚĞŶ͕ �ĚŝĞ�Śŝũ�ŽŶĚĞƌ�ǌŝĐŚ�ŚĞĞŌ͘

�ƌƟŬĞů�ϱ�KƉŐĞŶŽŵĞŶ�ŐĞŐĞǀ ĞŶƐ�

�Ğ�ƉĞƌƐŽŽŶƐƌĞŐŝƐƚƌĂƟĞ;ƐͿ�ŬĂŶͬ ŬƵŶŶĞŶ�ƚĞŶ�ŚŽŽŐƐƚĞ�ĚĞ�ǀ ŽůŐĞŶĚĞ�ŐĞŐĞǀ ĞŶƐĐĂƚĞŐŽƌŝĞģŶ�ďĞǀ ĂƩ ĞŶ͗ �
ͻ�WĞƌƐŽŶĂůŝĂͬ ŝĚĞŶƟĮ ĐĂƟĞŐĞŐĞǀ ĞŶƐ�
ͻ�&ŝŶĂŶĐŝĞĞůͬĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟĞǀ Ğ�ŐĞŐĞǀ ĞŶƐ�
• Medische en psychiatrische gegevens Deze gegevens worden nader gespecificeerd in de bijlagen. 

�ƌƟŬĞů�ϲ�sĞƌƚĞŐĞŶǁ ŽŽƌĚŝŐŝŶŐ�

6.1 Cliënten jonger dan 12 jaar
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Indien de betrokkene jonger is dan twaalf jaar, treden de ouders die de ouderlijke macht uitoefenen
dan wel de voogd in de plaats van de betrokkene.

6.2 Cliënten/medewerkers jonger dan 18 jaar
/ŶĚŝĞŶ�ĚĞ�ďĞƚƌŽŬŬĞŶĞ�ĚĞ�ůĞĞŌŝũĚ�ǀ ĂŶ�ĂĐŚƫ ĞŶ�ũĂĂƌ�ŶŽŐ�ŶŝĞƚ�ŚĞĞŌ�ďĞƌĞŝŬƚ�ĞŶ�ŶŝĞƚ�ŝŶ�ƐƚĂĂƚ�ŬĂŶ�ǁ ŽƌĚĞŶ�ŐĞĂĐŚƚ�ƚŽƚ�
een redelijke waardering van zijn belangen ter zake, treden de ouders die de ouderlijke macht uitoefenen dan
wel de voogd in de plaats van de betrokkene

ϲ ͘ ϯ��ůŝģŶƚĞŶͬ ŵĞĚĞǁ ĞƌŬĞƌƐ�ŝŶ�ĚĞ�ůĞĞŌŝũĚ�ǀ ĂŶ�ϭϮ�ƚŽƚ�ϭϲ�ũĂĂƌ
/ŶĚŝĞŶ�ĚĞ�ďĞƚƌŽŬŬĞŶĞ�ŝŶ�ĚĞ�ůĞĞŌŝũĚƐĐĂƚĞŐŽƌŝĞ�ǀ ĂŶ�ƚǁ ĂĂůĨ�ƚŽƚ�ǌĞƐƟĞŶ�ũĂĂƌ�ǀ Ăůƚ�ĞŶ�ŝŶ�ƐƚĂĂƚ�ŝƐ�ƚŽƚ�ĞĞŶ�ƌĞĚĞůŝũŬĞ�
waardering van zijn belangen, treden naast de persoon zelf diens ouders op.

6.4 Cliënten/medewerkers van 18 jaar en ouder
/ŶĚŝĞŶ�ĚĞ�ďĞƚƌŽŬŬĞŶĞ�ĚĞ�ůĞĞŌŝũĚ�ǀ ĂŶ�ĂĐŚƫ ĞŶ�ũĂĂƌ�ŚĞĞŌ�ďĞƌĞŝŬƚ�ĞŶ�ŶŝĞƚ�ŝŶ�ƐƚĂĂƚ�ŬĂŶ�ǁ ŽƌĚĞŶ�ŐĞĂĐŚƚ�ƚŽƚ�ĞĞŶ�
redelijke waardering van zijn belangen ter zake, niet onder curatele staat of ten behoeve van hem niet het
mentorschap is ingesteld – in dit geval treedt de curator of mentor in diens plaats – dan treedt degene in de
ƉůĂĂƚƐ�ǀ ĂŶ�ĚĞ�ďĞƚƌŽŬŬĞŶĞ�ĚŝĞ�ĚŽŽƌ�ŚĞŵ�ĚĂĂƌƚŽĞ�ŽƉ�ĞĞŶ�ĞĞƌĚĞƌ�ŵŽŵĞŶƚ�ƐĐŚƌŝŌĞůŝũŬ�ŝƐ�ŐĞŵĂĐŚƟŐĚ͘ �K ŶƚďƌĞĞŬƚ�
zodanige persoon, of treedt deze niet op, dan treedt in plaats van de betrokkene diens echtgenoot of andere
levensgezel, tenzij deze persoon dat niet wenst, dan wel, indien ook zodanige persoon ontbreekt, diens ouder,
kind, broer of zus, tenzij deze persoon dat niet wenst.

ϲ ͘ ϱ�D ĂĐŚƟŐĞŶ
/ŶĚŝĞŶ�ĚĞ�ďĞƚƌŽŬŬĞŶĞ�ĚĞ�ůĞĞŌŝũĚ�ǀ ĂŶ�ĂĐŚƫ ĞŶ�ũĂĂƌ�ŚĞĞŌ�ďĞƌĞŝŬƚ�ĞŶ�ŝŶ�ƐƚĂĂƚ�ŝƐ�ƚŽƚ�ĞĞŶ�ƌĞĚĞůŝũŬĞ�ǁ ĂĂƌĚĞƌŝŶŐ�ǀ ĂŶ�
ǌŝũŶ�ďĞůĂŶŐĞŶ͕ �ŚĞĞŌ�Śŝũ�ĚĞ�ŵŽŐĞůŝũŬŚĞŝĚ�ĞĞŶ�ĂŶĚĞƌ�ƉĞƌƐŽŽŶ�ƐĐŚƌŝŌĞůŝũŬ�ƚĞ�ŵĂĐŚƟŐĞŶ�ŝŶ�ĚŝĞŶƐ�ƉůĂĂƚƐ�ƚĞ�ƚƌĞĚĞŶ͘ �

6.6 Vertegenwoordiger
De persoon, die in de plaats treedt van de betrokkene, betracht de zorg van een goed vertegenwoordiger. Hij is
gehouden de betrokkene zoveel mogelijk bij de vervulling van zijn taken te betrekken.

ϲ ͘ ϳ �sĞƌƉůŝĐŚƟŶŐĞŶ�ǀ ĞƌĂŶƚǁ ŽŽƌĚĞůŝũŬĞ
�ĂƌĞWŽǁ Ğƌ�ŬŽŵƚ�ǌŝũŶ�ǀ ĞƌƉůŝĐŚƟŶŐĞŶ�ĚŝĞ�ǀ ŽŽƌƚǀ ůŽĞŝĞŶ�Ƶŝƚ�ǁ Ğƚ�ĞŶ�ƌĞŐůĞŵĞŶƚ͕ �ŶĂ�ũĞŐĞŶƐ�ĚĞ�ǀ ĞƌƚĞŐĞŶǁ ŽŽƌĚŝŐĞƌ�ǀ ĂŶ�
de betrokkene, tenzij die nakoming niet verenigbaar is met de zorg van een goed verantwoordelijke.

Rechten van betrokkenen en gebruik van persoonsgegevens

�ƌƟŬĞů�ϳ �<ĞŶŶŝƐŐĞǀ ŝŶŐ�

7.1 Algemene kennisgeving
�ĂƌĞWŽǁ Ğƌ�ǌĂů�ĚŽŽƌ�ŵŝĚĚĞů�ǀ ĂŶ�ĞĞŶ�ĂůŐĞŵĞŶĞ�ŬĞŶŶŝƐŐĞǀ ŝŶŐ�ŚĞƚ�ďĞƐƚĂĂŶ�ǀ ĂŶ�ĚĞ�ƌĞŐŝƐƚƌĂƟĞ;ƐͿ�ĞŶ�ǀ ĂŶ�Ěŝƚ�
reglement vermelden, alsmede daarin aangeven op welke wijze het reglement kan worden ingezien en
ǀ ĞƌŬƌĞŐĞŶ�ĞŶ�ŶĂĚĞƌĞ�ŝŶĨŽƌŵĂƟĞ�ƚĞƌ�ǌĂŬĞ�ŬĂŶ�ǁ ŽƌĚĞŶ�ŝŶŐĞǁ ŽŶŶĞŶ͘

7.2 Specifieke kennisgeving
/ŶĚŝĞŶ�ĂŶĚĞƌĞ�ĚŽĞůĞŶ�ĚĂŶ�ǌŽƌŐǀ ĞƌůĞŶŝŶŐ�ĞŶ�ďĞŐĞůĞŝĚŝŶŐ�ĞĞŶ�ĚŽĞůƐƚĞůůŝŶŐ�ǀ ŽƌŵĞŶ�ǀ ĂŶ�ĚĞ�ƌĞŐŝƐƚƌĂƟĞ;ƐͿ͕ �ŚĞĞŌ�
CarePower de plicht de betrokkene vooraf gericht te informeren omtrent de aard van de gegevens die over zijn
ƉĞƌƐŽŽŶ�ŝŶ�ĚĞ�ƌĞŐŝƐƚƌĂƟĞ�ǁ ŽƌĚĞŶ�ŽƉŐĞŶŽŵĞŶ͕ �ĂůƐŵĞĚĞ�ŽŵƚƌĞŶƚ�ĚĞ�ĚŽĞůĞŝŶĚĞŶ�ĚŝĞ�ĚĂĂƌŵĞĞ�ǁ ŽƌĚĞŶ�
ŶĂŐĞƐƚƌĞĞĨĚ͕ �ĞĞŶ�ĞŶ�ĂŶĚĞƌ�ŵĞƚ�ŝŶĂĐŚƚŶĞŵŝŶŐ�ǀ ĂŶ�ŚĞƚ�ŝŶ�ĂƌƟŬĞů�ϯ�ďĞƉĂĂůĚĞ͘�

�ƌƟŬĞů�ϴ�sĞƌƐƚƌĞŬŬŝŶŐ�ǀ ĂŶ�ŐĞŐĞǀ ĞŶƐ

8.1 Toestemming voor verstrekking van gegevens
dĞŶǌŝũ�ǌƵůŬƐ�ŶŽŽĚǌĂŬĞůŝũŬ�ŝƐ�ƚĞƌ�Ƶŝƚǀ ŽĞƌŝŶŐ�ǀ ĂŶ�ĞĞŶ�ǁ ĞƩ ĞůŝũŬ�ǀ ŽŽƌƐĐŚƌŝŌ�ŽĨ�ŚĞƚ�ĞĞŶ�ŐĞǀ Ăů�ďĞƚƌĞŌ�ĂůƐ�ŐĞŶŽĞŵĚ�ŝŶ�
de leden 2,3,4 of 5 is voor verstrekking van persoonsgegevens aan derden de gerichte toestemming van de
ďĞƚƌŽŬŬĞŶĞ�ǀ ĞƌĞŝƐƚ ͘ �/ŶĚŝĞŶ�ǀ ĞƌƐƚƌĞŬŬŝŶŐ�ďƵŝƚĞŶ�ĚĞ�ĚŽĞůƐƚĞůůŝŶŐ�ǀ ĂŶ�ĚĞ�ƌĞŐŝƐƚƌĂƟĞ�ǀ Ăůƚ͕ �ĚŝĞŶƚ�ĚĞ�ƚŽĞƐƚĞŵŵŝŶŐ�
ƐĐŚƌŝŌĞůŝũŬ�ǀ ĞƌůĞĞŶĚ�ƚĞ�ǁ ŽƌĚĞŶ͘

8.2 Verstrekking van gegevens binnen de instelling
Binnen CarePower kunnen zonder toestemming van de betrokkene persoonsgegevens worden verstrekt, voor
zover voor hun taakuitoefening noodzakelijk, aan:
• Degenen, die rechtstreeks betrokken zijn bij de actuele zorgverlening of begeleiding van de betrokkene, tenzij
ůĂĂƚƐƚŐĞŶŽĞŵĚĞ�ŬĞŶďĂĂƌ�ŚĞĞŌ�ŐĞŵĂĂŬƚ�ĚĂĂƌƚĞŐĞŶ�ďĞǌǁ ĂĂƌ�ƚĞ�ŚĞďďĞŶ͖ �
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ͻ��ĂŶ�ƉĞƌƐŽŶĞŶ�ĞŶ�ŝŶƐƚĂŶƟĞƐ͕ �ǁ ŝĞƌ�ƚĂĂŬ�ŚĞƚ�ŝƐ�ĚĞ�ǀ ĞƌůĞĞŶĚĞ�ǌŽƌŐ�ŽĨ�ďĞŐĞůĞŝĚŝŶŐ�ƚĞ�ĐŽŶƚƌŽůĞƌĞŶ�ĞŶ�ƚĞ
toetsen.

8.3 Verstrekking van gegevens buiten de instelling

8.3.1 Verstrekking van gegevens van cliënten buiten de instelling
�ƵŝƚĞŶ�ĚĞ�ŝŶƐƚĞůůŝŶŐ�ǀ ĂŶ��ĂƌĞWŽǁ Ğƌ�ǀ ĂŶ�ĚĞ�ƉĞƌƐŽŽŶƐƌĞŐŝƐƚƌĂƟĞ�ŬƵŶŶĞŶ�ŵĞƚ�ƚŽĞƐƚĞŵŵŝŶŐ�ǀ ĂŶ�ĚĞ�ďĞƚƌŽŬŬĞŶĞ�
persoonsgegevens worden verstrekt, voor zover bij hun taakuitoefening noodzakelijk, aan:
• Degenen, die rechtstreeks betrokken zijn bij de actuele zorg- of hulpverlening aan de betrokkene, tenzij
ůĂĂƚƐƚŐĞŶŽĞŵĚĞ�ŬĞŶďĂĂƌ�ŚĞĞŌ�ŐĞŵĂĂŬƚ�ĚĂĂƌƚĞŐĞŶ�ďĞǌǁ ĂĂƌ�ƚĞ�ŚĞďďĞŶ͖ �

• Aan organen genoemd in de Wet Maatschappelijke Ondersteuning, de AWBZ en aan het ministerie van VWS,
ten behoeve van de financiering van de hulpverlening; 

8.3.2 Verstrekking van gegevens van medewerkers buiten de instelling
�ƵŝƚĞŶ�ĚĞ�ŝŶƐƚĞůůŝŶŐ�ǀ ĂŶ��ĂƌĞWŽǁ Ğƌ�ǀ ĂŶ�ĚĞ�ƉĞƌƐŽŽŶƐƌĞŐŝƐƚƌĂƟĞ�ŬƵŶŶĞŶ�ǌŽŶĚĞƌ�ƚŽĞƐƚĞŵŵŝŶŐ�ǀ ĂŶ�ĚĞ�
betrokkene persoonsgegevens worden verstrekt, voor zover hun taakuitoefening noodzakelijk, aan:
• Pensioenfondsen;
ͻ��ĐĐŽƵŶƚĂŶƚƐŬĂŶƚŽŽƌ�ƚ͘ ď͘ ǀ ͘ �ĚĞ�Ƶŝƚǀ ŽĞƌŝŶŐ�ǀ ĂŶ�ĚĞ�ƐĂůĂƌŝƐĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟĞ͖
ͻ�hŝƚǀ ŽĞƌŝŶŐƐͲ�ĞŶ�ƵŝƚŬĞƌŝŶŐƐŝŶƐƚĂŶƟĞƐ͖ �
ͻ��ĞůĂƐƟŶŐĚŝĞŶƐƚ͖ �
• Arbodienst;
ͻ��ƌďĞŝĚƐŝŶƐƉĞĐƟĞ͖�
ͻ��ĞŶƚƌĂĂů��ƵƌĞĂƵ�ǀ ŽŽƌ�̂ ƚĂƟƐƟĞŬ�;�� Ϳ͖̂ �
• Zorgverzekeraars
• Verzekeringsmaatschappijen ten behoeve van persoonlijke verzekeringen

8.4 Anonieme gegevens
Indien de persoonsgegevens zodanig zijn geanonimiseerd, dat zij redelijkerwijs niet tot de individuele persoon
herleidbaar zijn, kan CarePower beslissen deze te verstrekken ten behoeve van doeleinden die verenigbaar zijn
ŵĞƚ�ŚĞƚ�ĚŽĞů�ǀ ĂŶ�ĚĞ�ƌĞŐŝƐƚƌĂƟĞ͘

8.5 Verstrekking van gegevens ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek
Persoonsgegevens kunnen alleen dan zonder toestemming van de betrokkene ten behoeve van
ǁ ĞƚĞŶƐĐŚĂƉƉĞůŝũŬ�ŽŶĚĞƌǌŽĞŬ�ĞŶ�ƐƚĂƟƐƟĞŬ�ŽƉ�ŚĞƚ�ŐĞďŝĞĚ�ǀ ĂŶ�ĚĞ�ǀ ŽůŬƐŐĞǌŽŶĚŚĞŝĚ�ǁ ŽƌĚĞŶ�ǀ ĞƌƐƚƌĞŬƚ͕ �ŝŶĚŝĞŶ�ĂĂŶ�
ten minste één van de volgende voorwaarden is voldaan:
• Het vragen van de gerichte toestemming in redelijkheid niet mogelijk is en voorzien is in zodanige

waarborgen, dat de persoonlijke levenssfeer van de betrokkene niet onevenredig wordt geschaad;
• Het vragen van toestemming, gelet op de aard en het doel van het onderzoek, in redelijkheid niet kan worden
ǀ ĞƌůĂŶŐĚ�ĞŶ�ĚĞ�ŚƵůƉǀ ĞƌůĞŶĞƌ�ǌŽƌŐ�ŚĞĞŌ�ŐĞĚƌĂŐĞŶ�ĚĂƚ�ĚĞ�ŐĞŐĞǀ ĞŶƐ�ŝŶ�ǌŽĚĂŶŝŐĞ�ǀ Žƌŵ�ǁ ŽƌĚĞŶ�ǀ ĞƌƐƚƌĞŬƚ�ĚĂƚ�
herleiding tot individuele personen redelijkerwijs wordt voorkomen.

Voorts is dit slechts mogelijk indien:
• Het onderzoek een algemeen belang dient;
• Het onderzoek niet zonder de desbetreffende gegevens kan worden uitgevoerd; 
ͻ��Ğ�ďĞƚƌŽŬŬĞŶ�ĐůŝģŶƚ�ƚĞŐĞŶ�ĞĞŶ�ǀ ĞƌƐƚƌĞŬŬŝŶŐ�ŶŝĞƚ�ƵŝƚĚƌƵŬŬĞůŝũŬ�ďĞǌǁ ĂĂƌ�ŚĞĞŌ�ŐĞŵĂĂŬƚ͕ �ĞŶ�
• Het onderzoek wordt verricht conform de gedragscode gezondheidsonderzoek van de Raad voor
' ĞǌŽŶĚŚĞŝĚƐŽŶĚĞƌǌŽĞŬ�ĞŶ�ĚĞ�̂ ƟĐŚƟŶŐ�&ĞĚĞƌĂƟĞ�ǀ ĂŶ�D ĞĚŝƐĐŚ�t ĞƚĞŶƐĐŚĂƉƉĞůŝũŬĞ�sĞƌĞŶŝŐŝŶŐĞŶ͘ �

ͻ�, Ğƚ�ŽŶĚĞƌǌŽĞŬ�ǁ ŽƌĚƚ�ǀ ĞƌƌŝĐŚƚ�ĚŽŽƌ��ĞŶƚƌĂĂů��ƵƌĞĂƵ�ǀ ŽŽƌ�̂ ƚĂƟƐƟĞŬ�
ͻ��ŝũ�ĞĞŶ�ǀ ĞƌƐƚƌĞŬŬŝŶŐ�Žǀ ĞƌĞĞŶŬŽŵƐƟŐ�Ěŝƚ�ůŝĚ�ǁ ŽƌĚƚ�ĚĂĂƌǀ ĂŶ�ĂĂŶƚĞŬĞŶŝŶŐ�ŐĞŚŽƵĚĞŶ�ŝŶ�ŚĞƚ�ĚŽƐƐŝĞƌ͘�

ϴ͘ϲ�ZĞŐŝƐƚƌĂƟĞ�ǀ ĞƌƐƚƌĞŬŬŝŶŐ�ŐĞŐĞǀ ĞŶƐ
Van alle gegevensverstrekkingen aan derden anders dan op grond van lid 2,3 en 4 wordt door CarePower een
register bijgehouden. De in dit register vermelde gegevens worden gedurende twee kalenderjaren bewaard,
tenzij zij in het kader van een procedure langer bewaard moeten blijven. CarePower deelt de betrokkene op
ĚŝĞŶƐ�ǀ ĞƌǌŽĞŬ�ƐĐŚƌŝŌĞůŝũŬ�ďŝŶŶĞŶ�ǀ ŝĞƌ�ǁ ĞŬĞŶ�ŵĞĚĞ�ŽĨ�ǌŝũŶͬ ŚĂĂƌ�ƉĞƌƐŽŽŶƐŐĞŐĞǀ ĞŶƐ�ŝŶ�ŚĞƚ�ũĂĂƌ�ǀ ŽŽƌĂĨŐĂĂŶĚ�ĂĂŶ�
ŚĞƚ�ǀ ĞƌǌŽĞŬ�Ƶŝƚ�ĚĞ�ƉĞƌƐŽŽŶƐƌĞŐŝƐƚƌĂƟĞ;ƐͿ�ĂĂŶ�ĚĞƌĚĞŶ�ǌŝũŶ�ǀ ĞƌƐƚƌĞŬƚ͘ �

�ƌƟŬĞů�ϵ�dŽĞŐĂŶŐ�ƚŽƚ�ƉĞƌƐŽŽŶƐŐĞŐĞǀ ĞŶƐ

9.1 Toegang tot persoonsgegevens
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KŶǀ ĞƌŵŝŶĚĞƌĚ�Ğǀ ĞŶƚƵĞůĞ�ǁ ĞƩĞůŝũŬĞ�ǀ ŽŽƌƐĐŚƌŝŌĞŶ�ƚĞƌ�ǌĂŬĞ�ŚĞďďĞŶ�ƐůĞĐŚƚƐ�ƚŽĞŐĂŶŐ�ƚŽƚ�ĚĞ
ƉĞƌƐŽŽŶƐŐĞŐĞǀ ĞŶƐ�ĚĞ�ďĞƌŽĞƉƐďĞŽĞĨĞŶĂĂƌ�ĚŝĞ�ĚĞǌĞ�ŐĞŐĞǀ ĞŶƐ�ŚĞĞŌ�ǀ ĞƌǌĂŵĞůĚ�ŽĨ�ĚŝĞŶƐ�ǁ ĂĂƌŶĞŵĞƌ͘
s ŽŽƌƚƐ�ŚĞďďĞŶ�ƚŽĞŐĂŶŐ�ƚŽƚ�ƉĞƌƐŽŽŶƐŐĞŐĞǀ ĞŶƐ�Ƶŝƚ�ĚĞ�ƌĞŐŝƐƚƌĂƟĞ�ĚĞ�ďĞŚĞĞƌĚĞƌ�ĞŶ�ĚĞ�ďĞǁ ĞƌŬĞƌ͕�ǀ ŽŽƌ�ǌŽǀ Ğƌ�Ěŝƚ�ŝŶ�
het kader van beheer en bewerking noodzakelijk is.

9.2 Toegang tot persoonsgegevens door CarePower
�ĂƌĞWŽǁ Ğƌ�ŚĞĞŌ�ĂůƐ�ǌŽĚĂŶŝŐ�ŐĞĞŶ�ƚŽĞŐĂŶŐ�ƚŽƚ�ĚĞ�ďĞƚƌŽŬŬĞŶ�ƉĞƌƐŽŽŶƐŐĞŐĞǀ ĞŶƐ͕ �ƚĞŶǌŝũ�Ěŝƚ�ŶŽŽĚǌĂŬĞůŝũŬ�ŝƐ�ŝŶ�
verband met zijn algemene verantwoordelijkheid als verantwoordelijke.

�ƌƟŬĞů�ϭϬ�/ŶǌĂŐĞ�ĞŶ�ĂĨƐĐŚƌŝŌ�ǀ ĂŶ�ŽƉŐĞŶŽŵĞŶ�ƉĞƌƐŽŽŶƐŐĞŐĞǀ ĞŶƐ�

10.1 Inzage in persoonsgegevens
�Ğ�ďĞƚƌŽŬŬĞŶĞ�ŚĞĞŌ�ŚĞƚ�ƌĞĐŚƚ�ŬĞŶŶŝƐ�ƚĞ�ŶĞŵĞŶ�ǀ ĂŶ�ĚĞ�ŽƉ�ǌŝũŶ�ƉĞƌƐŽŽŶ�ďĞƚƌĞŬŬŝŶŐ�ŚĞďďĞŶĚĞ�ŐĞŐĞǀ ĞŶƐ͘ �

ϭϬ͘Ϯ�dĞƌŵŝũŶ�ǀ ĂŶ�ŝŶǌĂŐĞ�ĞŶͬ ŽĨ�ĂĨƐĐŚƌŝŌ
�Ğ�ŐĞǀ ƌĂĂŐĚĞ�ŝŶǌĂŐĞ�ĞŶͬ ŽĨ�ŚĞƚ�ŐĞǀ ƌĂĂŐĚĞ�ĂĨƐĐŚƌŝŌ�ǌĂů�ǌŽ�ƐƉŽĞĚŝŐ�ŵŽŐĞůŝũŬ͕�ĚŽĐŚ�ƵŝƚĞƌůŝũŬ�ďŝŶŶĞŶ�ǀ ŝĞƌ�ǁ ĞŬĞŶ͕ �
plaatsvinden.

ϭϬ͘ϯ��ĞƉĞƌŬŝŶŐĞŶ�ǀ ŽŽƌ�ŝŶǌĂŐĞ�ĞŶ�ĂĨƐĐŚƌŝŌ
�ĞŶ�ŵŽŐĞůŝũŬĞ�ďĞƉĞƌŬŝŶŐƐŐƌŽŶĚ�ǀ ŽŽƌ�ŝŶǌĂŐĞ�ĞŶ�ĂĨƐĐŚƌŝŌ�ŬƵŶŶĞŶ�ǌŝũŶ�ŐĞǁ ŝĐŚƟŐĞ�ďĞůĂŶŐĞŶ�ǀ ĂŶ�ĂŶĚĞƌĞŶ�ĚĂŶ�ĚĞ�
verzoeker, CarePower daaronder begrepen. Indien door CarePower inzage wordt geweigerd, wordt deze
ǁ ĞŝŐĞƌŝŶŐ�ŵĞƚ�ƌĞĚĞŶĞŶ�ŽŵŬůĞĞĚ�ƐĐŚƌŝŌĞůŝũŬ�ďŝŶŶĞŶ�ĞĞŶ�ŵĂĂŶĚ�ŵĞĞŐĞĚĞĞůĚ�ĂĂŶ�ǀ ĞƌǌŽĞŬĞƌ͘�

ϭϬ͘ϰ�WƌŽĐĞĚƵƌĞ�ĂĂŶǀ ƌĂĂŐ�ŝŶǌĂŐĞ�ĞŶͬ ŽĨ�ĂĨƐĐŚƌŝŌ
�Ğ�ƉƌŽĐĞĚƵƌĞ�ƚŽƚ�ŝŶǌĂŐĞ�ĞŶͬ ŽĨ�ĂĨƐĐŚƌŝŌ�ŝƐ�ĂůƐ�ǀ ŽůŐƚ͗ �
ͻ��ĞŶ�ǀ ĞƌǌŽĞŬ�ƚŽƚ�ŝŶǌĂŐĞ�ǁ ŽƌĚƚ�ĚŽŽƌ�ĚĞ�ďĞƚƌŽŬŬĞŶĞ�ƐĐŚƌŝŌĞůŝũŬ�ŝŶŐĞĚŝĞŶĚ�ďŝũ��ĂƌĞWŽǁ Ğƌ͖�
• De beheerder draagt zorg voor de behandeling van dit verzoek;
• De beheerder informeert vooraf een eventueel betrokken gebruiker over het verzoek;
• Inzage vindt plaats binnen vier weken na ontvangst van het verzoek;
• Inzage kan indien de betrokkene zulks wenst, plaatsvinden onder begeleiding van een medewerker van de

CarePower;
ͻ�s ŽŽƌ�ŝŶǌĂŐĞ�ƉůĂĂƚƐ�ŬĂŶ�ŚĞďďĞŶ�ĚŝĞŶƚ�ĚĞ�ǀ ĞƌǌŽĞŬĞƌ�ǌŝĐŚ�ƚĞ�ůĞŐŝƟŵĞƌĞŶ͘ ��ĂƌĞWŽǁ Ğƌ�ĚƌĂĂŐƚ�ǌŽƌŐ�ǀ ŽŽƌ�ĞĞŶ�
ĚĞƵŐĚĞůŝũŬĞ�ǀ ĂƐƚƐƚĞůůŝŶŐ�ǀ ĂŶ�ĚĞ�ŝĚĞŶƟƚĞŝƚ�ǀ ĂŶ�ĚĞ�ǀ ĞƌǌŽĞŬĞƌ͘�

ϭϬ͘ϱ�<ŽƐƚĞŶ�ǀ ĂŶ�ĂĨƐĐŚƌŝŌ
s ŽŽƌ�ĚĞ�ǀ ĞƌƐƚƌĞŬŬŝŶŐ�ǀ ĂŶ�ĞĞŶ�ĂĨƐĐŚƌŝŌ�ŵĂŐ�ĞĞŶ�ƌĞĚĞůŝũŬĞ�ǀ ĞƌŐŽĞĚŝŶŐ�ŝŶ�ƌĞŬĞŶŝŶŐ�ŐĞďƌĂĐŚƚ�ǁ ŽƌĚĞŶ͘ �K ŶĚĞƌ�ĞĞŶ�
redelijke vergoeding wordt verstaan: Voor kopieën van teksten op A4-formaat tot een maximum van 100
pagina’s mag een bedrag van ten hoogste € 4,50 in rekening gebracht worden.

�ƌƟŬĞů�ϭϭ��ĂŶǀ ƵůůŝŶŐ͕�ĐŽƌƌĞĐƟĞ�ŽĨ�ǀ ĞƌŶŝĞƟŐŝŶŐ�ǀ ĂŶ�ŽƉŐĞŶŽŵĞŶ�
persoonsgegevens

11.1 Aanvulling van persoonsgegevens
Desgevraagd worden de opgenomen gegevens aangevuld met een door de betrokkene afgegeven
verklaring met betrekking tot de opgenomen gegevens.

ϭϭ͘ Ϯ��ŽƌƌĞĐƟĞ�ǀ ĂŶ�ƉĞƌƐŽŽŶƐŐĞŐĞǀ ĞŶƐ�
�Ğ�ďĞƚƌŽŬŬĞŶĞ�ŬĂŶ�ǀ ĞƌǌŽĞŬĞŶ�Žŵ�ĐŽƌƌĞĐƟĞ�ǀ ĂŶ�ŽƉ�ŚĞŵ�ďĞƚƌĞŬŬŝŶŐ�ŚĞďďĞŶĚĞ�ŝŶ�ĚĞ�ƌĞŐŝƐƚƌĂƟĞ�ŽƉŐĞŶŽŵĞŶ�
ŐĞŐĞǀ ĞŶƐ͕ �ŝŶĚŝĞŶ�ĚĞǌĞ�ĨĞŝƚĞůŝũŬ�ŽŶũƵŝƐƚ͕ �ǀ ŽŽƌ�ŚĞƚ�ĚŽĞů�ǀ ĂŶ�ĚĞ�ƌĞŐŝƐƚƌĂƟĞ�ŽŶǀ ŽůůĞĚŝŐ�ŽĨ�ŶŝĞƚ�ƚĞƌ�ǌĂŬĞ�ĚŝĞŶĞŶĚ�ǌŝũŶ͕ �
ĚĂŶ�ǁ Ğů�ŝŶ�ƐƚƌŝũĚ�ŵĞƚ�ĞĞŶ�ǁ ĞƩĞůŝũŬ�ǀ ŽŽƌƐĐŚƌŝŌ͘

ϭϭ͘ ϯ�sĞƌŶŝĞƟŐŝŶŐ�ƉĞƌƐŽŽŶƐŐĞŐĞǀ ĞŶƐ
�Ğ�ďĞƚƌŽŬŬĞŶĞ�ŬĂŶ�ǀ ĞƌǌŽĞŬĞŶ�Žŵ�ǀ ĞƌŶŝĞƟŐŝŶŐ�ǀ ĂŶ�ƚŽƚ�ǌŝũŶ�ƉĞƌƐŽŽŶ�ŚĞƌůĞŝĚďĂƌĞ�ŐĞŐĞǀ ĞŶƐ͘ �

11.4 Beslissing verantwoordelijke
�ĂƌĞWŽǁ Ğƌ�ĚĞĞůƚ�ǌŝũŶ�ďĞƐůŝƐƐŝŶŐ�ďŝŶŶĞŶ�ǀ ŝĞƌ�ǁ ĞŬĞŶ�ŶĂ�ŽŶƚǀ ĂŶŐƐƚ�ǀ ĂŶ�ŚĞƚ�ǀ ĞƌǌŽĞŬ�ƚŽƚ�ĐŽƌƌĞĐƟĞ�ŽĨ�ǀ ĞƌŶŝĞƟŐŝŶŐ�
ƐĐŚƌŝŌĞůŝũŬ�ĂĂŶ�ĚĞ�ďĞƚƌŽŬŬĞŶĞ�ŵĞĞ͘��ĞŶ�ǁ ĞŝŐĞƌŝŶŐ�ŝƐ�ŵĞƚ�ƌĞĚĞŶĞŶ�ŽŵŬůĞĞĚ͘

ϭϭ͘ ϱ��ĞƐůŝƐƐŝŶŐ�ƚŽƚ�ĐŽƌƌĞĐƟĞ
�ĂƌĞWŽǁ Ğƌ�ĚƌĂĂŐƚ�ǌŽƌŐ�ĚĂƚ�ĞĞŶ�ďĞƐůŝƐƐŝŶŐ�ƚŽƚ�ĐŽƌƌĞĐƟĞ�ǌŽ�ƐƉŽĞĚŝŐ�ŵŽŐĞůŝũŬ�ǁ ŽƌĚƚ�ƵŝƚŐĞǀ ŽĞƌĚ͘

ϭϭ͘ ϲ�sĞƌŶŝĞƟŐŝŶŐ�ŐĞŐĞǀ ĞŶƐ
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�ĂƌĞWŽǁ Ğƌ�ǀ ĞƌŶŝĞƟŐƚ�ĚĞ�ŐĞŐĞǀ ĞŶƐ�ďŝŶŶĞŶ�ĚĞƌƟĞŶ�ǁ ĞŬĞŶ�ŶĂ�ĞĞŶ�ĚĂĂƌƚŽĞ�ƐƚƌĞŬŬĞŶĚ�ǀ ĞƌǌŽĞŬ�ǀ ĂŶ�ĚĞ
betrokkene, tenzij redelijkerwijs aannemelijk is dat de bewaring van aanmerkelijk belang is voor een
ĂŶĚĞƌ�ĚĂŶ�ĚĞ�ďĞƚƌŽŬŬĞŶĞ͕�ĂůƐŵĞĚĞ�ǀ ŽŽƌ�ǌŽǀ Ğƌ�ďĞǁ ĂƌŝŶŐ�ŽƉ�ŐƌŽŶĚ�ǀ ĂŶ�ĞĞŶ�ǁ ĞƩĞůŝũŬ�ǀ ŽŽƌƐĐŚƌŝŌ�ǀ ĞƌĞŝƐƚ�ŝƐ͘ �

�ƌƟŬĞů�ϭϮ��Ğǁ ĂĂƌƚĞƌŵŝũŶĞŶ�

12.1 Bewaartermijnen cliënten
D Ğƚ�ŝŶĂĐŚƚŶĞŵŝŶŐ�ǀ ĂŶ�Ğǀ ĞŶƚƵĞůĞ�ǁ ĞƩĞůŝũŬĞ�ǀ ŽŽƌƐĐŚƌŝŌĞŶ�ƐƚĞůƚ��ĂƌĞWŽǁ Ğƌ�ǀ ĂƐƚ�ŚŽĞůĂŶŐ�ĚĞ�ŝŶ�ĚĞ�ƌĞŐŝƐƚƌĂƟĞ;ƐͿ�
ŽƉŐĞŶŽŵĞŶ�ƉĞƌƐŽŽŶƐŐĞŐĞǀ ĞŶƐ�ďĞǁ ĂĂƌĚ�ďůŝũǀ ĞŶ͘ ��ĞǌĞ�ďĞǁ ĂĂƌƚĞƌŵŝũŶ�ŝƐ�ŝŶ�ďĞŐŝŶƐĞů�ƟĞŶ�ũĂƌĞŶ͕ �ƚĞ�ƌĞŬĞŶĞŶ�ǀ ĂŶĂĨ�
ŚĞƚ�ƟũĚƐƟƉ�ǁ ĂĂƌŽƉ�ǌŝũ�ǌŝũŶ�ǀ Ğƌǀ ĂĂƌĚŝŐĚ͕ �ŽĨ�ǌŽǀ ĞĞů�ůĂŶŐĞƌ�ĚĂŶ�ƌĞĚĞůŝũŬĞƌǁ ŝũƐ�Ƶŝƚ�ĚĞ�ǌŽƌŐ�ǀ ĂŶ�ĞĞŶ�ŐŽĞĚ�ŚƵůƉǀ ĞƌůĞŶĞƌ�
voortvloeit.

12.2 Bewaartermijnen medewerkers
D Ğƚ�ŝŶĂĐŚƚŶĞŵŝŶŐ�ǀ ĂŶ�Ğǀ ĞŶƚƵĞůĞ�ǁ ĞƩĞůŝũŬĞ�ǀ ŽŽƌƐĐŚƌŝŌĞŶ�ƐƚĞůƚ��ĂƌĞWŽǁ Ğƌ�ǀ ĂƐƚ�ŚŽĞůĂŶŐ�ĚĞ�ŝŶ�ĚĞ�
ƌĞŐŝƐƚƌĂƟĞ;ƐͿ�ŽƉŐĞŶŽŵĞŶ�ƉĞƌƐŽŽŶƐŐĞŐĞǀ ĞŶƐ�ďĞǁ ĂĂƌĚ�ďůŝũǀ ĞŶ͘ ��ĞǌĞ�ďĞǁ ĂĂƌƚĞƌŵŝũŶ�ŝƐ�ŝŶ�ďĞŐŝŶƐĞů�ǌĞǀ ĞŶ�
ũĂƌĞŶ͕ �ƚĞ�ƌĞŬĞŶĞŶ�ǀ ĂŶĂĨ�ŚĞƚ�ƟũĚƐƟƉ�ǁ ĂĂƌŽƉ�ĚĞ�ŵĞĚĞǁ ĞƌŬĞƌ�Ƶŝƚ�ĚŝĞŶƐƚ�ŝƐ�ŐĞƚƌĞĚĞŶ͕ �ŽĨ�ǌŽǀ ĞĞů�ůĂŶŐĞƌ�ĚĂŶ�
redelijkerwijs uit het personeelsbeleid voortvloeit.

ϭϮ͘ ϯ�sĞƌƐƚƌŝũŬĞŶ�ǀ ĂŶ�ďĞǁ ĂĂƌƚĞƌŵŝũŶ�ĞŶ�ǀ ĞƌŶŝĞƟŐŝŶŐ�ǀ ĂŶ�ŐĞŐĞǀ ĞŶƐ
/ŶĚŝĞŶ�ĚĞ�ďĞǁ ĂĂƌƚĞƌŵŝũŶ�ŝƐ�ǀ ĞƌƐƚƌĞŬĞŶ͕ �ǁ ŽƌĚĞŶ�ĚĞ�ĚĞƐďĞƚƌĞī ĞŶĚĞ�ƉĞƌƐŽŽŶƐŐĞŐĞǀ ĞŶƐ�Ƶŝƚ�ĚĞ�ƌĞŐŝƐƚƌĂƟĞ�
ǀ Ğƌǁ ŝũĚĞƌĚ�ĞŶ�ǀ ĞƌŶŝĞƟŐĚ͕ �ǌƵůŬƐ�ďŝŶŶĞŶ�ĞĞŶ�ƚĞƌŵŝũŶ�ǀ ĂŶ�ĠĠŶ�ũĂĂƌ͘�sĞƌŶŝĞƟŐŝŶŐ�ďůŝũŌ�Ğǀ ĞŶǁ Ğů�ĂĐŚƚĞƌǁ ĞŐĞ�
wanneer redelijkerwijs aannemelijk is dat de bewaring van aanmerkelijk belang is voor een ander dan de
ďĞƚƌŽŬŬĞŶĞ͕�ĂůƐŵĞĚĞ�ďĞǁ ĂƌŝŶŐ�ŽƉ�ŐƌŽŶĚ�ǀ ĂŶ�ĞĞŶ�ǁ ĞƩĞůŝũŬ�ǀ ŽŽƌƐĐŚƌŝŌ�ǀ ĞƌĞŝƐƚ�ŝƐ�ŽĨ�ŝŶĚŝĞŶ�ĚĂĂƌŽǀ Ğƌ�ƚƵƐƐĞŶ�
de betrokkene en de beroepsbeoefenaar overeenstemming bestaat. Indien de desbetreffende gegevens 
zodanig zijn bewerkt dat herleiding tot individuele personen redelijkerwijs onmogelijk is, kunnen zij in
geanonimiseerde vorm bewaard blijven.

�ƌƟŬĞů�ϭϯ�K ǀ ĞƌĚƌĂĐŚƚ�ǀ ĂŶ�ŽƉŐĞŶŽŵĞŶ�ƉĞƌƐŽŽŶƐŐĞŐĞǀ ĞŶƐ

13.1 Overdracht van gegevens
�Ğ�ďĞƚƌŽŬŬĞŶĞ�ŚĞĞŌ�ŚĞƚ�ƌĞĐŚƚ�ŽƉ�ŚĞŵ�ďĞƚƌĞŬŬŝŶŐ�ŚĞďďĞŶĚĞ�ŐĞŐĞǀ ĞŶƐ�ƚĞ�ĚŽĞŶ�Žǀ ĞƌĚƌĂŐĞŶ�ĂĂŶ�ĞĞŶ�ĂŶĚĞƌĞ͕�
ĚŽŽƌ�ŚĞŵ�ĂĂŶ�ƚĞ�ǁ ŝũǌĞŶ�ǀ ĞƌĂŶƚǁ ŽŽƌĚĞůŝũŬĞ͘��ĂĂƌƚŽĞ�ĚŝĞŶƚ�Śŝũ�ĞĞŶ�ƐĐŚƌŝŌĞůŝũŬ�ǀ ĞƌǌŽĞŬ�ŝŶ�ďŝũ��ĂƌĞWŽǁ Ğƌ͘��Ğ�
ŝŶǁ ŝůůŝŐŝŶŐ�ǀ ĂŶ�Ěŝƚ�ǀ ĞƌǌŽĞŬ�ŬĂŶ�ƐůĞĐŚƚƐ�ǁ ŽƌĚĞŶ�ŐĞǁ ĞŝŐĞƌĚ�ŽƉ�ŐƌŽŶĚ�ǀ ĂŶ�ĞĞŶ�ǁ ĞƩĞůŝũŬ�ǀ ŽŽƌƐĐŚƌŝŌ�ĚĂŶ�ǁ Ğů�ǁ ŽƌĚĞŶ
opgeschort voor zover CarePower jegens de financier van de verleende zorg tot bewaring gehouden is of indien 
ter zake van die zorg een geschil aanhangig is gemaakt of dreigt te worden gemaakt.

13.2 Overdracht van gegevens bij beëindiging (zorgverlening) instelling
/Ŷ�ŐĞǀ Ăů��ĂƌĞWŽǁ Ğƌ�ŚĞƚ�ǀ ŽŽƌŶĞŵĞŶ�ŚĞĞŌ�ƚŽƚ�Žǀ ĞƌĚƌĂĐŚƚ�ǀ ĂŶ�ĚŽŽƌ�ŚĞŵ�ŐĞŚŽƵĚĞŶ�ƉĞƌƐŽŽŶƐŐĞŐĞǀ ĞŶƐ�ŝŶ�ǀ ĞƌďĂŶĚ�
ŵĞƚ�ĚĞ�ďĞģŝŶĚŝŐŝŶŐ�ǀ ĂŶ�ĚŝĞŶƐ�ŝŶƐƚĞůůŝŶŐ͕�ĚŝĞŶƚ��ĂƌĞWŽǁ Ğƌ�ĚŽŽƌ�ŵŝĚĚĞů�ǀ ĂŶ�ĞĞŶ�;ŚĞƌŚĂĂůĚĞͿ�ĂĚǀ ĞƌƚĞŶƟĞ�ŝŶ�ĞĞŶ�ŽĨ
meer regionale kranten of een maatregel van gelijke strekking betrokkenen over de voorgenomen overdracht te
informeren, opdat deze voldoende kans wordt geboden tegen het voornemen bezwaar te maken.

�ƌƟŬĞů�ϭϰ�<ůĂĐŚƚĞŶ�

14.1 Klachten inzake naleving reglement
Indien de betrokkene van mening is dat de bepalingen van dit reglement niet worden nageleefd of andere
ƌĞĚĞŶ�ŚĞĞŌ�ƚŽƚ�ŬůĂŐĞŶ͕ �ĚŝĞŶƚ�Śŝũ�ǌŝĐŚ�ƚĞ�ǁ ĞŶĚĞŶ�ƚŽƚ�ĚĞ�ǀ ĞƌĂŶƚǁ ŽŽƌĚĞůŝũŬĞ�ǀ ĂŶ�ĚĞ�ƌĞŐŝƐƚƌĂƟĞ͘�

ϭϰ͘ Ϯ�<ůĂĐŚƚĞŶĂĬ ĂŶĚĞůŝŶŐ
/ŶĚŝĞŶ�Ěŝƚ�ǀ ŽŽƌ�ĚĞ�ďĞƚƌŽŬŬĞŶĞ�ŶŝĞƚ�ůĞŝĚƚ�ƚŽƚ�ĞĞŶ�ǀ ŽŽƌ�ŚĞŵ�ĂĐĐĞƉƚĂďĞů�ƌĞƐƵůƚĂĂƚ͕ �ŚĞĞŌ�ĚĞ�ďĞƚƌŽŬŬĞŶĞ�ĚĞ�
ǀ ŽůŐĞŶĚĞ�ŵŽŐĞůŝũŬŚĞĚĞŶ͘ ��ĞǌĞ�ŬĂŶ�ŐĞďƌƵŝŬ�ŵĂŬĞŶ�ǀ ĂŶ�ĞĞŶ�ďŝŶŶĞŶ�ĚĞ�ŝŶƐƚĞůůŝŶŐ�ĨƵŶĐƟŽŶĞƌĞŶĚĞ�ƌĞŐĞůŝŶŐ�ǀ ŽŽƌ�
ŽŶĂĬ ĂŶŬĞůŝũŬĞ�ŬůĂĐŚƚĞŶďĞŚĂŶĚĞůŝŶŐ͘��Ğ�ďĞƚƌŽŬŬĞŶĞ�ŬĂŶ�ǌŝĐŚ�ŽŽŬ�ƚŽƚ�ŚĞƚ��ŽůůĞŐĞ��ĞƐĐŚĞƌŵŝŶŐ�
Persoonsgegevens wenden met het verzoek te bemiddelen of te adviseren in zijn geschil met CarePower. Dit
dient te geschieden binnen een termijn van acht weken na ontvangst van het antwoord van CarePower of,
ŝŶĚŝĞŶ��ĂƌĞWŽǁ Ğƌ�ŶŝĞƚ�ďŝŶŶĞŶ�ĚĞ�ŐĞƐƚĞůĚĞ�ƚĞƌŵŝũŶ�ŚĞĞŌ�ŐĞĂŶƚǁ ŽŽƌĚ͕ �ďŝŶŶĞŶ�ĂĐŚƚ�ǁ ĞŬĞŶ�ŶĂ�ĂŇŽŽƉ�ǀ ĂŶ�ĚŝĞ�
termijn. Een en ander laat onverlet de mogelijkheid een beroep te doen op de rechter waarvoor dezelfde
termijn geldt als voor het inschakelen van het College Bescherming Persoonsgegevens.
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Overgang- en slotbepalingen

�ƌƟŬĞů�ϭϱ�>ŽŽƉƟũĚ�ǀ ĂŶ�ĚĞ�ƌĞŐŝƐƚƌĂƟĞ
KŶǀ ĞƌŵŝŶĚĞƌĚ�Ğǀ ĞŶƚƵĞůĞ�ǁ ĞƩĞůŝũŬĞ�ďĞƉĂůŝŶŐĞŶ�ŝƐ�Ěŝƚ�ƌĞŐůĞŵĞŶƚ�ǀ ĂŶ�ŬƌĂĐŚƚ�ŐĞĚƵƌĞŶĚĞ�ĚĞ�ŐĞŚĞůĞ�ůŽŽƉƟũĚ�ǀ ĂŶ�ĚĞ�
ƌĞŐŝƐƚƌĂƟĞ;ƐͿ͘ �

�ƌƟŬĞů�ϭϲ�t ŝũǌŝŐŝŶŐ�ǀ ĂŶ�ŚĞƚ�ƌĞŐůĞŵĞŶƚ�
Wijzigingen van dit reglement worden aangebracht door CarePower. De wijzigingen in het reglement zijn van
ŬƌĂĐŚƚ�ǀ ŝĞƌ�ǁ ĞŬĞŶ�ŶĂ�ƉƵďůŝĐĂƟĞ�ŽƉ�ĚĞ�ǁ ĞďƐŝƚĞ�ǀ ĂŶ��ĂƌĞWŽǁ Ğƌ͘

��ƌƟŬĞů�ϭϳ �/Ŷǁ ĞƌŬŝŶŐƚƌĞĚŝŶŐ�
Dit reglement is per 24 april 2018 in werking getreden en staat op de website van CarePower

�ŝƚ�ƌĞŐůĞŵĞŶƚ�ŝƐ�ǀ ĂŶ�ƚŽĞƉĂƐƐŝŶŐ�ŽƉ�ĚĞ�ǀ ŽůŐĞŶĚĞ�ŐĞŚŽƵĚĞŶ�ƉĞƌƐŽŽŶƐƌĞŐŝƐƚƌĂƟĞƐ͗
ͻ��ŝũůĂŐĞ�ϭ�ZĞŐŝƐƚƌĂƟĞ�ĞŶ�ĚŽƐƐŝĞƌǀ ŽƌŵŝŶŐ�ĐůŝģŶƚĞŶ�
ͻ��ŝũůĂŐĞ�Ϯ��ůŐĞŵĞŶĞ�ƌĞŐŝƐƚƌĂƟĞ�ŵĞĚĞǁ ĞƌŬĞƌƐ�
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Bijlage 1:

ZĞŐŝƐƚƌĂƟĞ�ĞŶ�ĚŽƐƐŝĞƌǀ ŽƌŵŝŶŐ�ĐůŝģŶƚĞŶ

Van de cliënten die zorgverlening of begeleiding van CarePower ontvangen of hebben aangevraagd kunnen
ŐĞŐĞǀ ĞŶƐ�ǁ ŽƌĚĞŶ�ŽƉŐĞŶŽŵĞŶ͘ �, Ğƚ�ďĞƚƌĞŌ�ŽŶĚĞƌƐƚĂĂŶĚĞ�ŐĞŐĞǀ ĞŶƐ͗ �

WĞƌƐŽŶĂůŝĂͬ ŝĚĞŶƟĮ ĐĂƟĞŐĞŐĞǀ ĞŶƐ�
• naam, adres, postcode, woonplaats
• BSN-nummer • geboortedatum
• geboorteplaats
• geslacht • telefoonnummer
ͻ�ďƵƌŐĞƌůŝũŬĞ�ƐƚĂĂƚ�ͻ�ĐůŝģŶƚŶƵŵŵĞƌ�ͬ�ƌĞŐŝƐƚƌĂƟĞŶƵŵŵĞƌ�
• eventuele contactpersonen of vertegenwoordiger

&ŝŶĂŶĐŝĞĞůͬĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟĞǀ Ğ�ŐĞŐĞǀ ĞŶƐ�
ͻ�ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟĞǀ Ğ�ŐĞŐĞǀ ĞŶƐ�ďĞƚƌĞī ĞŶĚĞ�ĚĞ�ďĞƚĂůŝŶŐ�ǀ ĂŶ�ĚĞ�ŶŽŽĚǌĂŬĞůŝũŬĞ�ĞŝŐĞŶ�ďŝũĚƌĂŐĞ���<�
• uren verleende zorg
• gegevens bewindvoerder of toezichthouder

Medische en psychiatrische gegevens
• begeleidingsgegevens:
• toewijzing zorg WMO, soort en hoeveelheid zorg, en tevens verleende zorg;
• gegevens en rapportage betreffende het zorgplan en de verleende begeleiding; 
• gegevens betreffende de samenstelling van het huishouden waartoe de cliënt behoort, voor zover 

noodzakelijk voor de zorgverlening;
• medische gegevens voor zover noodzakelijk voor de goede uitvoering van de zorgverlening
• gegevensbehandelaar of behandelende instelling t.b.v. een goede uitvoering begeleiding:

Verkrijging van gegevens
De gegevens kunnen worden verkregen:
• bij de betrokkene zelf
• van de opdrachtgevende gemeenten
ͻ�ďŝũ�ĚĞ�ŐĞďƌƵŝŬĞƌƐ�ǀ ĂŶ�ĚĞ�Žǀ ĞƌŝŐĞ�ĚŽŽƌ��ĂƌĞWŽǁ Ğƌ�ŝŶŐĞƐƚĞůĚĞ�ƌĞŐŝƐƚƌĂƟĞƐ�
• bij huisarts en/of de behandelaar of behandelende instelling
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Bijlage 2:

ZĞŐŝƐƚƌĂƟĞ�ŵĞĚĞǁ ĞƌŬĞƌƐ�
sĂŶ�ĚĞ�ŵĞĚĞǁ ĞƌŬĞƌƐ�ĚŝĞ�ŝŶ�ĚŝĞŶƐƚ�ǌŝũŶ�ďŝũ��ĂƌĞWŽǁ Ğƌ�ŬƵŶŶĞŶ�ŐĞŐĞǀ ĞŶƐ�ǁ ŽƌĚĞŶ�ŽƉŐĞŶŽŵĞŶ͘ �, Ğƚ�ďĞƚƌĞŌ�
onderstaande gegevens:

WĞƌƐŽŶĂůŝĂͬ ŝĚĞŶƟĮ ĐĂƟĞŐĞŐĞǀ ĞŶƐ
• naam, adres, postcode, woonplaats
• kopie ID- kaart / paspoort
• BSN-nummer
• geboortedatum
• geboorteplaats
• geslacht
• telefoonnummer
• burgerlijke staat
• Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG)
• pensioengegevens
• opleidingsgegevens
• diploma’s
• gegevens met betrekking tot werkervaring
ͻ��/' �ʹ �ƌĞŐŝƐƚƌĂƟĞ�ĞŶ�ƌĞŐŝƐƚƌĂƟĞŶƵŵŵĞƌ�

&ŝŶĂŶĐŝĞĞůͬĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟĞǀ Ğ�ŐĞŐĞǀ ĞŶƐ
• inkomensgegevens ten behoeve van het vaststellen van de hoogte van het salaris, pensioen, zorgverzekering

of eventueel aanvullingen op salaris
• IBAN / rekeningnummer
• totaal aantal gewerkte uren
• totaal van toeslagen
• totaal van onkosten- en/of reiskostenvergoedingen
ͻ�ƌĞŐŝƐƚƌĂƟĞ�ǀ ĂŬĂŶƟĞ�ƵƌĞŶ
• Arbeidsovereenkomst
• Gebruikersovereenkomst Laptop en/of gsm
• Gedragscode CarePower

Medische gegevens
• datum ziek- en herstelmelding
• medische gegevens ten behoeve van de Wet Verbetering Poortwachter

Verkrijging van gegevens
De gegevens kunnen worden verkregen:
• bij de betrokkene zelf
ͻ�ďŝũ�ĚĞ�ŐĞďƌƵŝŬĞƌƐ�ǀ ĂŶ�ĚĞ�Žǀ ĞƌŝŐĞ�ĚŽŽƌ��ĂƌĞWŽǁ Ğƌ�ŝŶŐĞƐƚĞůĚĞ�ƌĞŐŝƐƚƌĂƟĞƐ
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