PRIVACYREGLEMENT CAREPOWER
Reglement Persoonsgegevens CarePower

Algemene bepalingen
ƌƟŬĞůϭĞŐƌŝƉƐŽŵƐĐŚƌŝũǀ ŝŶŐĞŶ
1.1 Persoonsgegeven
ůŬŐĞŐĞǀ ĞŶďĞƚƌĞī ĞŶĚĞĞĞŶŐĞŢĚĞŶƟĮ ĐĞĞƌĚĞŽĨŝĚĞŶƟĮ ĐĞĞƌďĂƌĞŶĂƚƵƵƌůŝũŬĞƉĞƌƐŽŽŶ͘

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
ĞŶƐĂŵĞŶŚĂŶŐĞŶĚĞǀ ĞƌǌĂŵĞůŝŶŐ;ŐĞĂƵƚŽŵĂƟƐĞĞƌĚĚĂŶǁ ĞůŶŝĞƚŐĞĂƵƚŽŵĂƟƐĞĞƌĚͿǀ ĂŶŽƉǀ ĞƌƐĐŚŝůůĞŶĚĞ
personen betrekking hebbende gegevens, waaronder medische of psychiatrische gegevens, voor zover deze in
het kader van de zorgverlening zijn verzameld.

ϭ͘ ϰs ĞƌƐƚƌĞŬŬĞŶǀ ĂŶŐĞŐĞǀ ĞŶƐƵŝƚĚĞƉĞƌƐŽŽŶƐƌĞŐŝƐƚƌĂƟĞ
, ĞƚďĞŬĞŶĚŵĂŬĞŶŽĨƚĞƌďĞƐĐŚŝŬŬŝŶŐƐƚĞůůĞŶǀ ĂŶƉĞƌƐŽŽŶƐŐĞŐĞǀ ĞŶƐĚŝĞŝŶĚĞƉĞƌƐŽŽŶƐƌĞŐŝƐƚƌĂƟĞǌŝũŶ
opgenomen of die door verwerking daarvan, al dan niet in verband met andere gegevens, zijn verkregen.

ϭ͘ ϱs ĞƌĂŶƚǁ ŽŽƌĚĞůŝũŬĞǀ ĂŶĚĞƉĞƌƐŽŽŶƐƌĞŐŝƐƚƌĂƟĞ

 ĞŝŶĂƌƟŬĞůϮŐĞŶŽĞŵĚĞŝŶƐƚĞůůŝŶŐĚŝĞĚĞǌĞŐŐĞŶƐĐŚĂƉŚĞĞŌŽǀ ĞƌĚĞƉĞƌƐŽŽŶƐƌĞŐŝƐƚƌĂƟĞ͕ ĚŽĞůĞŶŵŝĚĚĞůĞŶ
vaststelt en verantwoordelijk is voor de naleving van de bepalingen van dit reglement.

1.6 Betrokkene
 ĞŐĞŶĞŽǀ Ğƌǁ ŝĞƉĞƌƐŽŽŶƐŐĞŐĞǀ ĞŶƐŝŶĚĞƉĞƌƐŽŽŶƐƌĞŐŝƐƚƌĂƟĞǌŝũŶŽƉŐĞŶŽŵĞŶ͘ 

ϭ͘ ϳ ĞŚĞĞƌĚĞƌǀ ĂŶĚĞƉĞƌƐŽŽŶƐƌĞŐŝƐƚƌĂƟĞ
Degene die onder verantwoordelijkheid van CarePower is belast met de dagelijkse zorg voor een
ƉĞƌƐŽŽŶƐƌĞŐŝƐƚƌĂƟĞŽĨĞĞŶŐĞĚĞĞůƚĞĚĂĂƌǀ ĂŶ͘ 

ϭ͘ ϴĞǁ ĞƌŬĞƌǀ ĂŶĚĞƉĞƌƐŽŽŶƐƌĞŐŝƐƚƌĂƟĞ
Degene die ten behoeve van CarePower persoonsgegevens verwerkt, zonder aan zijn rechtstreeks gezag te zijn
onderworpen.

ϭ͘ ϵ' ĞďƌƵŝŬĞƌǀ ĂŶĚĞƉĞƌƐŽŽŶƐƌĞŐŝƐƚƌĂƟĞ

 ĞŐĞŶĞĚŝĞŐĞĂƵƚŽƌŝƐĞĞƌĚŝƐŐĞŐĞǀ ĞŶƐŝŶĚĞƉĞƌƐŽŽŶƐƌĞŐŝƐƚƌĂƟĞŝŶƚĞǀ ŽĞƌĞŶĞŶͬ ŽĨƚĞŵƵƚĞƌĞŶ͕ ĚĂŶǁ Ğůǀ ĂŶ
ĞŶŝŐĞƌůĞŝƵŝƚǀ ŽĞƌǀ ĂŶĚĞƉĞƌƐŽŽŶƐƌĞŐŝƐƚƌĂƟĞŬĞŶŶŝƐƚĞŶĞŵĞŶ͘ 

1.10 Klachtencommissie
 ĞĚŽŽƌĚĞŽƌŐĂŶŝƐĂƟĞŝŶŐĞƐƚĞůĚĞĐŽŵŵŝƐƐŝĞĚŝĞďĞůĂƐƚŝƐŵĞƚĚĞďĞŚĂŶĚĞůŝŶŐǀ ĂŶŬůĂĐŚƚĞŶŽƉŚĞƚŐĞďŝĞĚǀ ĂŶ
cliëntenzorg.

ƌƟŬĞůϮZĞŝŬǁ ŝũĚƚĞ

 ŝƚƌĞŐůĞŵĞŶƚŝƐǀ ĂŶƚŽĞƉĂƐƐŝŶŐďŝŶŶĞŶĂƌĞWŽǁ ĞƌƚĞ' ĞůĚƌŽƉĞŶŚĞĞŌďĞƚƌĞŬŬŝŶŐŽƉĚĞŝŶĚĞďŝũůĂŐĞŶ
ŐĞŶŽĞŵĚĞƉĞƌƐŽŽŶƐƌĞŐŝƐƚƌĂƟĞƐ͘  ĞǌĞďŝũůĂŐĞŶǀ ŽƌŵĞŶĠĠŶŐĞŚĞĞůŵĞƚĚŝƚƌĞŐůĞŵĞŶƚ͘

ƌƟŬĞůϯ  ŽĞůǀ ĂŶĚĞƉĞƌƐŽŽŶƐƌĞŐŝƐƚƌĂƟĞ
3.1 Doelstellingen cliënten
 ĞĚŽĞůƐƚĞůůŝŶŐĞŶǀ ĂŶĚĞƉĞƌƐŽŽŶƐƌĞŐŝƐƚƌĂƟĞǁ ĂĂƌŽƉĚŝƚƌĞŐůĞŵĞŶƚǀ ĂŶƚŽĞƉĂƐƐŝŶŐŝƐ͕ 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
ƉĞƌƐŽŽŶƐƌĞŐŝƐƚƌĂƟĞŽƉŐĞƐůĂŐĞŶŐĞŐĞǀ ĞŶƐ͕ ƚĞŶďĞŚŽĞǀ Ğǀ ĂŶĞĞŶĚŽĞůŵĂƟŐďĞůĞŝĚĞŶďĞŚĞĞƌǀ ĂŶĂƌĞWŽǁ Ğƌ͖
ͻ, ĞƚƐƟŵƵůĞƌĞŶǀ ĂŶĞĞŶƉĞƌŵĂŶĞŶƚĞǀ Žƌŵǀ ĂŶŬǁ ĂůŝƚĞŝƚƐĐŽŶƚƌŽůĞ͖ 
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ͻ, ĞƚĮ ŶĂŶĐŝĞĞůĂĬ ĂŶĚĞůĞŶǀ ĂŶĚĞŐĞďŽĚĞŶǌŽƌŐĂĂŶĚĞĐůŝģŶƚŵĞƚĚĞĐůŝģŶƚ͕ ĚĂŶǁ ĞůŵĞƚĚĞ
ĂĨĚĞůŝŶŐt D K ǀ ĂŶĚĞŐĞŵĞĞŶƚĞǁ ĂĂƌĚĞĐůŝģŶƚǁ ŽŽŶĂĐŚƟŐŝƐ͖ 
• Het verantwoorden van CarePower aan de afdeling WMO van de betreﬀende gemeente, andere externe
Į ŶĂŶĐŝĞƌƐĞŶĂĂŶĚĞŽǀ ĞƌŚĞŝĚĐŽŶĨŽƌŵĚŝƚƌĞŐůĞŵĞŶƚ͕ ĚĞǀ ŝŐĞƌĞŶĚĞǀ ŽŽƌƐĐŚƌŝŌĞŶĞŶǁ ĞƩ ĞůŝũŬĞǀ ĞƌƉůŝĐŚƟŶŐĞŶ͖ 
• Het evalueren en onderzoeken van de zorg- en dienstverlening.

3.2 Doelstellingen medewerkers
 ĞĚŽĞůƐƚĞůůŝŶŐĞŶǀ ĂŶĚĞƉĞƌƐŽŽŶƐƌĞŐŝƐƚƌĂƟĞǁ ĂĂƌŽƉĚŝƚƌĞŐůĞŵĞŶƚǀ ĂŶƚŽĞƉĂƐƐŝŶŐŝƐ͕ 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
ƉĞƌƐŽŽŶƐƌĞŐŝƐƚƌĂƟĞŽƉŐĞƐůĂŐĞŶŐĞŐĞǀ ĞŶƐ͕ ƚĞŶďĞŚŽĞǀ Ğǀ ĂŶĞĞŶĚŽĞůŵĂƟŐďĞůĞŝĚĞŶďĞŚĞĞƌǀ ĂŶĚĞŝŶƐƚĞůůŝŶŐ͖ 
ͻ, ĞƚƐƟŵƵůĞƌĞŶǀ ĂŶĞĞŶƉĞƌŵĂŶĞŶƚĞǀ Žƌŵǀ ĂŶŬǁ ĂůŝƚĞŝƚƐĐŽŶƚƌŽůĞ͖ 
ͻ, ĞƚĮ ŶĂŶĐŝĞĞůĂĬ ĂŶĚĞůĞŶǀ ĂŶƐĂůĂƌŝƐĞŶŽǀ ĞƌŝŐĞǀ ĞƌŐŽĞĚŝŶŐĞŶ͖ 
ͻ, Ğƚǀ ĞƌĂŶƚǁ ŽŽƌĚĞŶǀ ĂŶĚĞŝŶƐƚĞůůŝŶŐĂĂŶĚĞƵŝƚǀ ŽĞƌŝŶŐƐŝŶƐƚĂŶƟĞƐ͕ ďĞůĂƐƟŶŐĚŝĞŶƐƚĞŶĂĂŶĚĞŽǀ ĞƌŚĞŝĚ
ĐŽŶĨŽƌŵĚŝƚƌĞŐůĞŵĞŶƚ͕ ĚĞǀ ŝŐĞƌĞŶĚĞǀ ŽŽƌƐĐŚƌŝŌĞŶĞŶǁ ĞƩ ĞůŝũŬĞǀ ĞƌƉůŝĐŚƟŶŐĞŶ͖ 
• Het evalueren en onderzoeken van personeelsbeleid en arbeidsmarktontwikkelingen.

3.3 Doeleinden
ĂƌĞWŽǁ ĞƌǌĂůŐĞĞŶŐĞŐĞǀ ĞŶƐŝŶĚĞƉĞƌƐŽŽŶƐƌĞŐŝƐƚƌĂƟĞŽƉŶĞŵĞŶŽĨďĞǁ ĂƌĞŶǀ ŽŽƌĂŶĚĞƌĞĚŽĞůĞŝŶĚĞŶĚĂŶ
hierboven en in de bijlagen genoemd.

ƌƟŬĞůϰt ĞƌŬŝŶŐǀ ĂŶĚĞƉĞƌƐŽŽŶƐƌĞŐŝƐƚƌĂƟĞ
ϰ͘ ϭt ĞƌŬŝŶŐǀ ĂŶĚĞƌĞŐŝƐƚƌĂƟĞ
 Ğǁ ĞƌŬŝŶŐǀ ĂŶĚĞƉĞƌƐŽŽŶƐƌĞŐŝƐƚƌĂƟĞƐǁ ŽƌĚƚŶĂĚĞƌďĞƐĐŚƌĞǀ ĞŶŝŶĚĞďŝũůĂŐĞŶ͘ 

4.2 Verantwoordelijkheid van verantwoordelijke

ĂƌĞWŽǁ ĞƌŝƐǀ ĞƌĂŶƚǁ ŽŽƌĚĞůŝũŬǀ ŽŽƌŚĞƚŐŽĞĚĨƵŶĐƟŽŶĞƌĞŶǀ ĂŶĚĞƉĞƌƐŽŽŶƐƌĞŐŝƐƚƌĂƟĞ͘ ŝũŶŚĂŶĚĞůĞŶŵĞƚ
ďĞƚƌĞŬŬŝŶŐƚŽƚĚĞǁ ĞƌŬŝŶŐǀ ĂŶĚĞƉĞƌƐŽŽŶƐƌĞŐŝƐƚƌĂƟĞĞŶĚĞǀ ĞƌƐƚƌĞŬŬŝŶŐǀ ĂŶŐĞŐĞǀ ĞŶƐƵŝƚĚŝĞƌĞŐŝƐƚƌĂƟĞǁ 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 Ğƌǀ ĞƌƉůŝĐŚƚĚĞďĞǁ ĞƌŬĞƌĚŝƚƌĞŐůĞŵĞŶƚŶĂƚĞůĞǀ ĞŶ͘  ĞƚĂŬĞŶ͕ ƌĞĐŚƚĞŶĞŶǀ ĞƌƉůŝĐŚƟŶŐĞŶǀ ĂŶĚĞ
ďĞǁ ĞƌŬĞƌǁ ŽƌĚĞŶĚŽŽƌĂƌĞWŽǁ ĞƌƐĐŚƌŝŌĞůŝũŬǀ ĂƐƚŐĞůĞŐĚ͘  ĞďĞǁ ĞƌŬĞƌŝƐǀ ĞƌĂŶƚǁ ŽŽƌĚĞůŝũŬǀ ŽŽƌŚĞƚŐŽĞĚ
ĨƵŶĐƟŽŶĞƌĞŶǀ ĂŶĚĞŽŶĚĞƌǌŝũŶďĞŚĞĞƌƐƚĂĂŶĚĞĨĂĐŝůŝƚĞŝƚĞŶ͘ , ŝũƚƌĞŌĚĞŶŽŽĚǌĂŬĞůŝũŬĞŵĂĂƚƌĞŐĞůĞŶŵĞƚ
betrekking tot de beveiliging van onder andere apparatuur, programmatuur en de gegevens waarmee de
ƉĞƌƐŽŽŶƐƌĞŐŝƐƚƌĂƟĞ;ƐͿǁ ŽƌĚƚͬ ǁ ŽƌĚĞŶŐĞǀ ŽĞƌĚ͘  ĞƚĞƌǌĂŬĞŐĞƚƌŽī ĞŶƌĞŐĞůŝŶŐ;ĞŶͿŝƐͬ ǌŝũŶďŝũĚĞďĞǁ ĞƌŬĞƌŝŶƚĞ
zien.

4.4 Voorzieningen
ĂƌĞWŽǁ ĞƌƚƌĞŌĚĞŶŽĚŝŐĞǀ ŽŽƌǌŝĞŶŝŶŐĞŶƚĞƌďĞǀ ŽƌĚĞƌŝŶŐǀ ĂŶĚĞũƵŝƐƚŚĞŝĚĞŶǀ ŽůůĞĚŝŐŚĞŝĚǀ ĂŶĚĞŽƉŐĞŶŽŵĞŶ
gegevens en draagt zorg voor de nodige voorzieningen van technische en organisatorische aard ter beveiliging
ǀ ĂŶĚĞƉĞƌƐŽŽŶƐƌĞŐŝƐƚƌĂƟĞ;ƐͿƚĞŐĞŶǀ ĞƌůŝĞƐŽĨĂĂŶƚĂƐƟŶŐǀ ĂŶĚĞŐĞŐĞǀ ĞŶƐĞŶƚĞŐĞŶŽŶďĞǀ ŽĞŐĚĞŬĞŶŶŝƐŶĞŵŝŶŐ͕ 
wijziging of verstrekking daarvan. Gelijke plicht rust op de bewerker voor het geheel of het gedeelte van de
ĨĂĐŝůŝƚĞŝƚĞŶ͕ ĚŝĞŚŝũŽŶĚĞƌǌŝĐŚŚĞĞŌ͘

ƌƟŬĞůϱK ƉŐĞŶŽŵĞŶŐĞŐĞǀ ĞŶƐ
 ĞƉĞƌƐŽŽŶƐƌĞŐŝƐƚƌĂƟĞ;ƐͿŬĂŶͬ ŬƵŶŶĞŶƚĞŶŚŽŽŐƐƚĞĚĞǀ ŽůŐĞŶĚĞŐĞŐĞǀ ĞŶƐĐĂƚĞŐŽƌŝĞģŶďĞǀ ĂƩ ĞŶ͗ 
ͻWĞƌƐŽŶĂůŝĂͬ ŝĚĞŶƟĮ ĐĂƟĞŐĞŐĞǀ ĞŶƐ
ͻ&ŝŶĂŶĐŝĞĞůͬ ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟĞǀ ĞŐĞŐĞǀ ĞŶƐ
• Medische en psychiatrische gegevens Deze gegevens worden nader gespeciﬁceerd in de bijlagen.

ƌƟŬĞůϲs ĞƌƚĞŐĞŶǁ 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

/ŶĚŝĞŶĚĞďĞƚƌŽŬŬĞŶĞĚĞůĞĞŌŝũĚǀ ĂŶĂĐŚƫ ĞŶũĂĂƌŶŽŐŶŝĞƚŚĞĞŌďĞƌĞŝŬƚĞŶŶŝĞƚŝŶƐƚĂĂƚŬĂŶǁ ŽƌĚĞŶŐĞĂĐŚƚƚŽƚ
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

ϲ͘ ϯ ůŝģŶƚĞŶͬ ŵĞĚĞǁ ĞƌŬĞƌƐŝŶĚĞůĞĞŌŝũĚǀ ĂŶϭϮƚŽƚϭϲũĂĂƌ
/ŶĚŝĞŶĚĞďĞƚƌŽŬŬĞŶĞŝŶĚĞůĞĞŌŝũĚƐĐĂƚĞŐŽƌŝĞǀ ĂŶƚǁ ĂĂůĨƚŽƚǌĞƐƟĞŶũĂĂƌǀ ĂůƚĞŶŝŶƐƚĂĂƚŝƐƚŽƚĞĞŶƌĞĚĞůŝũŬĞ
waardering van zijn belangen, treden naast de persoon zelf diens ouders op.

6.4 Cliënten/medewerkers van 18 jaar en ouder
/ŶĚŝĞŶĚĞďĞƚƌŽŬŬĞŶĞĚĞůĞĞŌŝũĚǀ ĂŶĂĐŚƫ ĞŶũĂĂƌŚĞĞŌďĞƌĞŝŬƚĞŶŶŝĞƚŝŶƐƚĂĂƚŬĂŶǁ ŽƌĚĞŶŐĞĂĐŚƚƚŽƚĞĞŶ
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
ƉůĂĂƚƐǀ ĂŶĚĞďĞƚƌŽŬŬĞŶĞĚŝĞĚŽŽƌŚĞŵĚĂĂƌƚŽĞŽƉĞĞŶĞĞƌĚĞƌŵŽŵĞŶƚƐĐŚƌŝŌĞůŝũŬŝƐŐĞŵĂĐŚƟŐĚ͘ 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.

ϲ͘ ϱD ĂĐŚƟŐĞŶ
/ŶĚŝĞŶĚĞďĞƚƌŽŬŬĞŶĞĚĞůĞĞŌŝũĚǀ ĂŶĂĐŚƫ ĞŶũĂĂƌŚĞĞŌďĞƌĞŝŬƚĞŶŝŶƐƚĂĂƚŝƐƚŽƚĞĞŶƌĞĚĞůŝũŬĞǁ ĂĂƌĚĞƌŝŶŐǀ ĂŶ
ǌŝũŶďĞůĂŶŐĞŶ͕ ŚĞĞŌŚŝũĚĞŵŽŐĞůŝũŬŚĞŝĚĞĞŶĂŶĚĞƌƉĞƌƐŽŽŶƐĐŚƌŝŌĞůŝũŬƚĞŵĂĐŚƟŐĞŶŝŶĚŝĞŶƐƉůĂĂƚƐƚĞƚƌĞĚĞŶ͘ 

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.

ϲ͘ ϳ s ĞƌƉůŝĐŚƟŶŐĞŶǀ ĞƌĂŶƚǁ ŽŽƌĚĞůŝũŬĞ
ĂƌĞWŽǁ ĞƌŬŽŵƚǌŝũŶǀ ĞƌƉůŝĐŚƟŶŐĞŶĚŝĞǀ ŽŽƌƚǀ ůŽĞŝĞŶƵŝƚǁ ĞƚĞŶƌĞŐůĞŵĞŶƚ͕ ŶĂũĞŐĞŶƐĚĞǀ ĞƌƚĞŐĞŶǁ ŽŽƌĚŝŐĞƌǀ ĂŶ
de betrokkene, tenzij die nakoming niet verenigbaar is met de zorg van een goed verantwoordelijke.

Rechten van betrokkenen en gebruik van persoonsgegevens
ƌƟŬĞůϳ <ĞŶŶŝƐŐĞǀ ŝŶŐ
7.1 Algemene kennisgeving
ĂƌĞWŽǁ ĞƌǌĂůĚŽŽƌŵŝĚĚĞůǀ ĂŶĞĞŶĂůŐĞŵĞŶĞŬĞŶŶŝƐŐĞǀ ŝŶŐŚĞƚďĞƐƚĂĂŶǀ ĂŶĚĞƌĞŐŝƐƚƌĂƟĞ;ƐͿĞŶǀ ĂŶĚŝƚ
reglement vermelden, alsmede daarin aangeven op welke wijze het reglement kan worden ingezien en
ǀ ĞƌŬƌĞŐĞŶĞŶŶĂĚĞƌĞŝŶĨŽƌŵĂƟĞƚĞƌǌĂŬĞŬĂŶǁ ŽƌĚĞŶŝŶŐĞǁ ŽŶŶĞŶ͘

7.2 Speciﬁeke kennisgeving
/ŶĚŝĞŶĂŶĚĞƌĞĚŽĞůĞŶĚĂŶǌŽƌŐǀ ĞƌůĞŶŝŶŐĞŶďĞŐĞůĞŝĚŝŶŐĞĞŶĚŽĞůƐƚĞůůŝŶŐǀ ŽƌŵĞŶǀ ĂŶĚĞƌĞŐŝƐƚƌĂƟĞ;ƐͿ͕ ŚĞĞŌ
CarePower de plicht de betrokkene vooraf gericht te informeren omtrent de aard van de gegevens die over zijn
ƉĞƌƐŽŽŶŝŶĚĞƌĞŐŝƐƚƌĂƟĞǁ ŽƌĚĞŶŽƉŐĞŶŽŵĞŶ͕ ĂůƐŵĞĚĞŽŵƚƌĞŶƚĚĞĚŽĞůĞŝŶĚĞŶĚŝĞĚĂĂƌŵĞĞǁ ŽƌĚĞŶ
ŶĂŐĞƐƚƌĞĞĨĚ͕ ĞĞŶĞŶĂŶĚĞƌŵĞƚŝŶĂĐŚƚŶĞŵŝŶŐǀ ĂŶŚĞƚŝŶĂƌƟŬĞůϯ ďĞƉĂĂůĚĞ͘ 

ƌƟŬĞůϴs ĞƌƐƚƌĞŬŬŝŶŐǀ ĂŶŐĞŐĞǀ ĞŶƐ
8.1 Toestemming voor verstrekking van gegevens
dĞŶǌŝũǌƵůŬƐŶŽŽĚǌĂŬĞůŝũŬŝƐƚĞƌƵŝƚǀ ŽĞƌŝŶŐǀ ĂŶĞĞŶǁ ĞƩ ĞůŝũŬǀ ŽŽƌƐĐŚƌŝŌŽĨŚĞƚĞĞŶŐĞǀ ĂůďĞƚƌĞŌĂůƐŐĞŶŽĞŵĚŝŶ
de leden 2,3,4 of 5 is voor verstrekking van persoonsgegevens aan derden de gerichte toestemming van de
ďĞƚƌŽŬŬĞŶĞǀ ĞƌĞŝƐƚ͘ /ŶĚŝĞŶǀ ĞƌƐƚƌĞŬŬŝŶŐďƵŝƚĞŶĚĞĚŽĞůƐƚĞůůŝŶŐǀ ĂŶĚĞƌĞŐŝƐƚƌĂƟĞǀ Ăůƚ͕ ĚŝĞŶƚĚĞƚŽĞƐƚĞŵŵŝŶŐ
ƐĐŚƌŝŌĞůŝũŬǀ ĞƌůĞĞŶĚƚĞǁ 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
ůĂĂƚƐƚŐĞŶŽĞŵĚĞŬĞŶďĂĂƌŚĞĞŌŐĞŵĂĂŬƚĚĂĂƌƚĞŐĞŶďĞǌǁ ĂĂƌƚĞŚĞďďĞŶ͖ 
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ͻĂŶƉĞƌƐŽŶĞŶĞŶŝŶƐƚĂŶƟĞƐ͕ ǁ ŝĞƌƚĂĂŬŚĞƚŝƐĚĞǀ ĞƌůĞĞŶĚĞǌŽƌŐŽĨďĞŐĞůĞŝĚŝŶŐƚĞĐŽŶƚƌŽůĞƌĞŶĞŶƚĞ
toetsen.

8.3 Verstrekking van gegevens buiten de instelling
8.3.1 Verstrekking van gegevens van cliënten buiten de instelling
ƵŝƚĞŶĚĞŝŶƐƚĞůůŝŶŐǀ ĂŶĂƌĞWŽǁ Ğƌǀ ĂŶĚĞƉĞƌƐŽŽŶƐƌĞŐŝƐƚƌĂƟĞŬƵŶŶĞŶŵĞƚƚŽĞƐƚĞŵŵŝŶŐǀ ĂŶĚĞďĞƚƌŽŬŬĞŶĞ
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
ůĂĂƚƐƚŐĞŶŽĞŵĚĞŬĞŶďĂĂƌŚĞĞŌŐĞŵĂĂŬƚĚĂĂƌƚĞŐĞŶďĞǌǁ ĂĂƌƚĞŚĞďďĞŶ͖ 
• 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

ƵŝƚĞŶĚĞŝŶƐƚĞůůŝŶŐǀ ĂŶĂƌĞWŽǁ Ğƌǀ ĂŶĚĞƉĞƌƐŽŽŶƐƌĞŐŝƐƚƌĂƟĞŬƵŶŶĞŶǌŽŶĚĞƌƚŽĞƐƚĞŵŵŝŶŐǀ ĂŶĚĞ
betrokkene persoonsgegevens worden verstrekt, voor zover hun taakuitoefening noodzakelijk, aan:
• Pensioenfondsen;
ͻĐĐŽƵŶƚĂŶƚƐŬĂŶƚŽŽƌƚ͘ ď͘ ǀ ͘ ĚĞƵŝƚǀ ŽĞƌŝŶŐǀ ĂŶĚĞƐĂůĂƌŝƐĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟĞ͖
ͻh ŝƚǀ ŽĞƌŝŶŐƐͲĞŶƵŝƚŬĞƌŝŶŐƐŝŶƐƚĂŶƟĞƐ͖ 
ͻĞůĂƐƟŶŐĚŝĞŶƐƚ͖ 
• Arbodienst;
ͻƌďĞŝĚƐŝŶƐƉĞĐƟĞ͖ 
ͻĞŶƚƌĂĂůƵƌĞĂƵǀ ŽŽƌ^ƚĂƟƐƟĞŬ;^Ϳ͖ 
• 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
ŵĞƚŚĞƚĚŽĞůǀ ĂŶĚĞƌĞŐŝƐƚƌĂƟĞ͘

8.5 Verstrekking van gegevens ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek
Persoonsgegevens kunnen alleen dan zonder toestemming van de betrokkene ten behoeve van
ǁ ĞƚĞŶƐĐŚĂƉƉĞůŝũŬŽŶĚĞƌǌŽĞŬĞŶƐƚĂƟƐƟĞŬŽƉŚĞƚŐĞďŝĞĚǀ ĂŶĚĞǀ ŽůŬƐŐĞǌŽŶĚŚĞŝĚǁ ŽƌĚĞŶǀ ĞƌƐƚƌĞŬƚ͕ ŝŶĚŝĞŶĂĂŶ
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 ĞƌůĂŶŐĚĞŶĚĞŚƵůƉǀ ĞƌůĞŶĞƌǌŽƌŐŚĞĞŌŐĞĚƌĂŐĞŶĚĂƚĚĞŐĞŐĞǀ ĞŶƐŝŶǌŽĚĂŶŝŐĞǀ Žƌŵǁ ŽƌĚĞŶǀ ĞƌƐƚƌĞŬƚĚĂƚ
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 ĞďĞƚƌŽŬŬĞŶĐůŝģŶƚƚĞŐĞŶĞĞŶǀ ĞƌƐƚƌĞŬŬŝŶŐŶŝĞƚƵŝƚĚƌƵŬŬĞůŝũŬďĞǌǁ ĂĂƌŚĞĞŌŐĞŵĂĂŬƚ͕ ĞŶ
• Het onderzoek wordt verricht conform de gedragscode gezondheidsonderzoek van de Raad voor
' ĞǌŽŶĚŚĞŝĚƐŽŶĚĞƌǌŽĞŬĞŶĚĞ^ƟĐŚƟŶŐ&ĞĚĞƌĂƟĞǀ ĂŶD ĞĚŝƐĐŚt ĞƚĞŶƐĐŚĂƉƉĞůŝũŬĞs ĞƌĞŶŝŐŝŶŐĞŶ͘ 
ͻ, ĞƚŽŶĚĞƌǌŽĞŬǁ ŽƌĚƚǀ ĞƌƌŝĐŚƚĚŽŽƌĞŶƚƌĂĂůƵƌĞĂƵǀ ŽŽƌ^ƚĂƟƐƟĞŬ
ͻŝũĞĞŶǀ ĞƌƐƚƌĞŬŬŝŶŐŽǀ ĞƌĞĞŶŬŽŵƐƟŐĚŝƚůŝĚǁ ŽƌĚƚĚĂĂƌǀ ĂŶĂĂŶƚĞŬĞŶŝŶŐŐĞŚŽƵĚĞŶŝŶŚĞƚĚŽƐƐŝĞƌ͘

ϴ͘ ϲZĞŐŝƐƚƌĂƟĞǀ ĞƌƐƚƌĞŬŬŝŶŐŐĞŐĞǀ 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
ĚŝĞŶƐǀ ĞƌǌŽĞŬƐĐŚƌŝŌĞůŝũŬďŝŶŶĞŶǀ ŝĞƌǁ ĞŬĞŶŵĞĚĞŽĨǌŝũŶͬ ŚĂĂƌƉĞƌƐŽŽŶƐŐĞŐĞǀ ĞŶƐŝŶŚĞƚũĂĂƌǀ ŽŽƌĂĨŐĂĂŶĚĂĂŶ
ŚĞƚǀ ĞƌǌŽĞŬƵŝƚĚĞƉĞƌƐŽŽŶƐƌĞŐŝƐƚƌĂƟĞ;ƐͿĂĂŶĚĞƌĚĞŶǌŝũŶǀ ĞƌƐƚƌĞŬƚ͘ 

ƌƟŬĞůϵdŽĞŐĂŶŐƚŽƚƉĞƌƐŽŽŶƐŐĞŐĞǀ ĞŶƐ
9.1 Toegang tot persoonsgegevens
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K Ŷǀ ĞƌŵŝŶĚĞƌĚĞǀ ĞŶƚƵĞůĞǁ ĞƩ ĞůŝũŬĞǀ ŽŽƌƐĐŚƌŝŌĞŶƚĞƌǌĂŬĞŚĞďďĞŶƐůĞĐŚƚƐƚŽĞŐĂŶŐƚŽƚĚĞ
ƉĞƌƐŽŽŶƐŐĞŐĞǀ ĞŶƐĚĞďĞƌŽĞƉƐďĞŽĞĨĞŶĂĂƌĚŝĞĚĞǌĞŐĞŐĞǀ ĞŶƐŚĞĞŌǀ ĞƌǌĂŵĞůĚŽĨĚŝĞŶƐǁ ĂĂƌŶĞŵĞƌ͘
s ŽŽƌƚƐŚĞďďĞŶƚŽĞŐĂŶŐƚŽƚƉĞƌƐŽŽŶƐŐĞŐĞǀ ĞŶƐƵŝƚĚĞƌĞŐŝƐƚƌĂƟĞĚĞďĞŚĞĞƌĚĞƌĞŶĚĞďĞǁ ĞƌŬĞƌ͕ǀ ŽŽƌǌŽǀ ĞƌĚŝƚŝŶ
het kader van beheer en bewerking noodzakelijk is.

9.2 Toegang tot persoonsgegevens door CarePower
ĂƌĞWŽǁ ĞƌŚĞĞŌĂůƐǌŽĚĂŶŝŐŐĞĞŶƚŽĞŐĂŶŐƚŽƚĚĞďĞƚƌŽŬŬĞŶƉĞƌƐŽŽŶƐŐĞŐĞǀ ĞŶƐ͕ ƚĞŶǌŝũĚŝƚŶŽŽĚǌĂŬĞůŝũŬŝƐŝŶ
verband met zijn algemene verantwoordelijkheid als verantwoordelijke.

ƌƟŬĞůϭϬ/ŶǌĂŐĞĞŶĂĨƐĐŚƌŝŌǀ ĂŶŽƉŐĞŶŽŵĞŶƉĞƌƐŽŽŶƐŐĞŐĞǀ ĞŶƐ
10.1 Inzage in persoonsgegevens
 ĞďĞƚƌŽŬŬĞŶĞŚĞĞŌŚĞƚƌĞĐŚƚŬĞŶŶŝƐƚĞŶĞŵĞŶǀ ĂŶĚĞŽƉǌŝũŶƉĞƌƐŽŽŶďĞƚƌĞŬŬŝŶŐŚĞďďĞŶĚĞŐĞŐĞǀ ĞŶƐ͘ 

ϭϬ͘ ϮdĞƌŵŝũŶǀ ĂŶŝŶǌĂŐĞĞŶͬ ŽĨĂĨƐĐŚƌŝŌ
 ĞŐĞǀ ƌĂĂŐĚĞŝŶǌĂŐĞĞŶͬ ŽĨŚĞƚŐĞǀ ƌĂĂŐĚĞĂĨƐĐŚƌŝŌǌĂůǌŽƐƉŽĞĚŝŐŵŽŐĞůŝũŬ͕ ĚŽĐŚƵŝƚĞƌůŝũŬďŝŶŶĞŶǀ ŝĞƌǁ ĞŬĞŶ͕ 
plaatsvinden.

ϭϬ͘ ϯ ĞƉĞƌŬŝŶŐĞŶǀ ŽŽƌŝŶǌĂŐĞĞŶĂĨƐĐŚƌŝŌ
ĞŶŵŽŐĞůŝũŬĞďĞƉĞƌŬŝŶŐƐŐƌŽŶĚǀ ŽŽƌŝŶǌĂŐĞĞŶĂĨƐĐŚƌŝŌŬƵŶŶĞŶǌŝũŶŐĞǁ ŝĐŚƟŐĞďĞůĂŶŐĞŶǀ ĂŶĂŶĚĞƌĞŶĚĂŶĚĞ
verzoeker, CarePower daaronder begrepen. Indien door CarePower inzage wordt geweigerd, wordt deze
ǁ ĞŝŐĞƌŝŶŐŵĞƚƌĞĚĞŶĞŶŽŵŬůĞĞĚƐĐŚƌŝŌĞůŝũŬďŝŶŶĞŶĞĞŶŵĂĂŶĚŵĞĞŐĞĚĞĞůĚĂĂŶǀ ĞƌǌŽĞŬĞƌ͘

ϭϬ͘ ϰWƌŽĐĞĚƵƌĞĂĂŶǀ ƌĂĂŐŝŶǌĂŐĞĞŶͬ ŽĨĂĨƐĐŚƌŝŌ
 ĞƉƌŽĐĞĚƵƌĞƚŽƚŝŶǌĂŐĞĞŶͬ ŽĨĂĨƐĐŚƌŝŌŝƐĂůƐǀ ŽůŐƚ͗ 
ͻĞŶǀ ĞƌǌŽĞŬƚŽƚŝŶǌĂŐĞǁ ŽƌĚƚĚŽŽƌĚĞďĞƚƌŽŬŬĞŶĞƐĐŚƌŝŌĞůŝũŬŝŶŐĞĚŝĞŶĚďŝũĂƌĞWŽǁ 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;
ͻs ŽŽƌŝŶǌĂŐĞƉůĂĂƚƐŬĂŶŚĞďďĞŶĚŝĞŶƚĚĞǀ ĞƌǌŽĞŬĞƌǌŝĐŚƚĞůĞŐŝƟŵĞƌĞŶ͘ ĂƌĞWŽǁ ĞƌĚƌĂĂŐƚǌŽƌŐǀ ŽŽƌĞĞŶ
ĚĞƵŐĚĞůŝũŬĞǀ ĂƐƚƐƚĞůůŝŶŐǀ ĂŶĚĞŝĚĞŶƟƚĞŝƚǀ ĂŶĚĞǀ ĞƌǌŽĞŬĞƌ͘

ϭϬ͘ ϱ<ŽƐƚĞŶǀ ĂŶĂĨƐĐŚƌŝŌ
s ŽŽƌĚĞǀ ĞƌƐƚƌĞŬŬŝŶŐǀ ĂŶĞĞŶĂĨƐĐŚƌŝŌŵĂŐĞĞŶƌĞĚĞůŝũŬĞǀ ĞƌŐŽĞĚŝŶŐŝŶƌĞŬĞŶŝŶŐŐĞďƌĂĐŚƚǁ ŽƌĚĞŶ͘ K ŶĚĞƌĞĞŶ
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.

ƌƟŬĞůϭϭĂŶǀ ƵůůŝŶŐ͕ ĐŽƌƌĞĐƟĞŽĨǀ ĞƌŶŝĞƟŐŝŶŐǀ ĂŶŽƉŐĞŶŽŵĞŶ
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 ϮŽƌƌĞĐƟĞǀ ĂŶƉĞƌƐŽŽŶƐŐĞŐĞǀ ĞŶƐ

 ĞďĞƚƌŽŬŬĞŶĞŬĂŶǀ ĞƌǌŽĞŬĞŶŽŵĐŽƌƌĞĐƟĞǀ ĂŶŽƉŚĞŵďĞƚƌĞŬŬŝŶŐŚĞďďĞŶĚĞŝŶĚĞƌĞŐŝƐƚƌĂƟĞŽƉŐĞŶŽŵĞŶ
ŐĞŐĞǀ ĞŶƐ͕ ŝŶĚŝĞŶĚĞǌĞĨĞŝƚĞůŝũŬŽŶũƵŝƐƚ͕ ǀ ŽŽƌŚĞƚĚŽĞůǀ ĂŶĚĞƌĞŐŝƐƚƌĂƟĞŽŶǀ ŽůůĞĚŝŐŽĨŶŝĞƚƚĞƌǌĂŬĞĚŝĞŶĞŶĚǌŝũŶ͕ 
ĚĂŶǁ ĞůŝŶƐƚƌŝũĚŵĞƚĞĞŶǁ ĞƩ ĞůŝũŬǀ ŽŽƌƐĐŚƌŝŌ͘

ϭϭ͘ ϯ s ĞƌŶŝĞƟŐŝŶŐƉĞƌƐŽŽŶƐŐĞŐĞǀ ĞŶƐ

 ĞďĞƚƌŽŬŬĞŶĞŬĂŶǀ ĞƌǌŽĞŬĞŶŽŵǀ ĞƌŶŝĞƟŐŝŶŐǀ ĂŶƚŽƚǌŝũŶƉĞƌƐŽŽŶŚĞƌůĞŝĚďĂƌĞŐĞŐĞǀ ĞŶƐ͘ 

11.4 Beslissing verantwoordelijke
ĂƌĞWŽǁ ĞƌĚĞĞůƚǌŝũŶďĞƐůŝƐƐŝŶŐďŝŶŶĞŶǀ ŝĞƌǁ ĞŬĞŶŶĂŽŶƚǀ ĂŶŐƐƚǀ ĂŶŚĞƚǀ ĞƌǌŽĞŬƚŽƚĐŽƌƌĞĐƟĞŽĨǀ ĞƌŶŝĞƟŐŝŶŐ
ƐĐŚƌŝŌĞůŝũŬĂĂŶĚĞďĞƚƌŽŬŬĞŶĞŵĞĞ͘ ĞŶǁ ĞŝŐĞƌŝŶŐŝƐŵĞƚƌĞĚĞŶĞŶŽŵŬůĞĞĚ͘

ϭϭ͘ ϱĞƐůŝƐƐŝŶŐƚŽƚĐŽƌƌĞĐƟĞ

ĂƌĞWŽǁ ĞƌĚƌĂĂŐƚǌŽƌŐĚĂƚĞĞŶďĞƐůŝƐƐŝŶŐƚŽƚĐŽƌƌĞĐƟĞǌŽƐƉŽĞĚŝŐŵŽŐĞůŝũŬǁ ŽƌĚƚƵŝƚŐĞǀ ŽĞƌĚ͘

ϭϭ͘ ϲs ĞƌŶŝĞƟŐŝŶŐŐĞŐĞǀ ĞŶƐ
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ĂƌĞWŽǁ Ğƌǀ ĞƌŶŝĞƟŐƚĚĞŐĞŐĞǀ ĞŶƐďŝŶŶĞŶĚĞƌƟĞŶǁ ĞŬĞŶŶĂĞĞŶĚĂĂƌƚŽĞƐƚƌĞŬŬĞŶĚǀ ĞƌǌŽĞŬǀ ĂŶĚĞ
betrokkene, tenzij redelijkerwijs aannemelijk is dat de bewaring van aanmerkelijk belang is voor een
ĂŶĚĞƌĚĂŶĚĞďĞƚƌŽŬŬĞŶĞ͕ ĂůƐŵĞĚĞǀ ŽŽƌǌŽǀ ĞƌďĞǁ ĂƌŝŶŐŽƉŐƌŽŶĚǀ ĂŶĞĞŶǁ ĞƩ ĞůŝũŬǀ ŽŽƌƐĐŚƌŝŌǀ ĞƌĞŝƐƚŝƐ͘ 

ƌƟŬĞůϭϮĞǁ ĂĂƌƚĞƌŵŝũŶĞŶ
12.1 Bewaartermijnen cliënten
D ĞƚŝŶĂĐŚƚŶĞŵŝŶŐǀ ĂŶĞǀ ĞŶƚƵĞůĞǁ ĞƩ ĞůŝũŬĞǀ ŽŽƌƐĐŚƌŝŌĞŶƐƚĞůƚĂƌĞWŽǁ Ğƌǀ ĂƐƚŚŽĞůĂŶŐĚĞŝŶĚĞƌĞŐŝƐƚƌĂƟĞ;ƐͿ
ŽƉŐĞŶŽŵĞŶƉĞƌƐŽŽŶƐŐĞŐĞǀ ĞŶƐďĞǁ ĂĂƌĚďůŝũǀ ĞŶ͘  ĞǌĞďĞǁ ĂĂƌƚĞƌŵŝũŶŝƐŝŶďĞŐŝŶƐĞůƟĞŶũĂƌĞŶ͕ ƚĞƌĞŬĞŶĞŶǀ ĂŶĂĨ
ŚĞƚƟũĚƐƟƉǁ ĂĂƌŽƉǌŝũǌŝũŶǀ Ğƌǀ ĂĂƌĚŝŐĚ͕ ŽĨǌŽǀ ĞĞůůĂŶŐĞƌĚĂŶƌĞĚĞůŝũŬĞƌǁ ŝũƐƵŝƚĚĞǌŽƌŐǀ ĂŶĞĞŶŐŽĞĚŚƵůƉǀ ĞƌůĞŶĞƌ
voortvloeit.

12.2 Bewaartermijnen medewerkers

D ĞƚŝŶĂĐŚƚŶĞŵŝŶŐǀ ĂŶĞǀ ĞŶƚƵĞůĞǁ ĞƩ ĞůŝũŬĞǀ ŽŽƌƐĐŚƌŝŌĞŶƐƚĞůƚĂƌĞWŽǁ Ğƌǀ ĂƐƚŚŽĞůĂŶŐĚĞŝŶĚĞ
ƌĞŐŝƐƚƌĂƟĞ;ƐͿŽƉŐĞŶŽŵĞŶƉĞƌƐŽŽŶƐŐĞŐĞǀ ĞŶƐďĞǁ ĂĂƌĚďůŝũǀ ĞŶ͘ ĞǌĞďĞǁ ĂĂƌƚĞƌŵŝũŶŝƐŝŶďĞŐŝŶƐĞůǌĞǀ ĞŶ
ũĂƌĞŶ͕ ƚĞƌĞŬĞŶĞŶǀ ĂŶĂĨŚĞƚƟũĚƐƟƉǁ ĂĂƌŽƉĚĞŵĞĚĞǁ ĞƌŬĞƌƵŝƚĚŝĞŶƐƚŝƐŐĞƚƌĞĚĞŶ͕ ŽĨǌŽǀ ĞĞůůĂŶŐĞƌĚĂŶ
redelijkerwijs uit het personeelsbeleid voortvloeit.

ϭϮ͘ ϯ s ĞƌƐƚƌŝũŬĞŶǀ ĂŶďĞǁ ĂĂƌƚĞƌŵŝũŶĞŶǀ ĞƌŶŝĞƟŐŝŶŐǀ ĂŶŐĞŐĞǀ ĞŶƐ

/ŶĚŝĞŶĚĞďĞǁ ĂĂƌƚĞƌŵŝũŶŝƐǀ ĞƌƐƚƌĞŬĞŶ͕ ǁ ŽƌĚĞŶĚĞĚĞƐďĞƚƌĞī ĞŶĚĞƉĞƌƐŽŽŶƐŐĞŐĞǀ ĞŶƐƵŝƚĚĞƌĞŐŝƐƚƌĂƟĞ
ǀ Ğƌǁ ŝũĚĞƌĚĞŶǀ ĞƌŶŝĞƟŐĚ͕ ǌƵůŬƐďŝŶŶĞŶĞĞŶƚĞƌŵŝũŶǀ ĂŶĠĠŶũĂĂƌ͘s ĞƌŶŝĞƟŐŝŶŐďůŝũŌĞǀ ĞŶǁ ĞůĂĐŚƚĞƌǁ ĞŐĞ
wanneer redelijkerwijs aannemelijk is dat de bewaring van aanmerkelijk belang is voor een ander dan de
ďĞƚƌŽŬŬĞŶĞ͕ ĂůƐŵĞĚĞďĞǁ ĂƌŝŶŐŽƉŐƌŽŶĚǀ ĂŶĞĞŶǁ ĞƩ ĞůŝũŬǀ ŽŽƌƐĐŚƌŝŌǀ ĞƌĞŝƐƚŝƐŽĨŝŶĚŝĞŶĚĂĂƌŽǀ ĞƌƚƵƐƐĞŶ
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.

ƌƟŬĞůϭϯ K ǀ ĞƌĚƌĂĐŚƚǀ ĂŶŽƉŐĞŶŽŵĞŶƉĞƌƐŽŽŶƐŐĞŐĞǀ ĞŶƐ
13.1 Overdracht van gegevens
 ĞďĞƚƌŽŬŬĞŶĞŚĞĞŌŚĞƚƌĞĐŚƚŽƉŚĞŵďĞƚƌĞŬŬŝŶŐŚĞďďĞŶĚĞŐĞŐĞǀ ĞŶƐƚĞĚŽĞŶŽǀ ĞƌĚƌĂŐĞŶĂĂŶĞĞŶĂŶĚĞƌĞ͕ 
ĚŽŽƌŚĞŵĂĂŶƚĞǁ ŝũǌĞŶǀ ĞƌĂŶƚǁ ŽŽƌĚĞůŝũŬĞ͘  ĂĂƌƚŽĞĚŝĞŶƚŚŝũĞĞŶƐĐŚƌŝŌĞůŝũŬǀ ĞƌǌŽĞŬŝŶďŝũĂƌĞWŽǁ Ğƌ͘ Ğ
ŝŶǁ ŝůůŝŐŝŶŐǀ ĂŶĚŝƚǀ ĞƌǌŽĞŬŬĂŶƐůĞĐŚƚƐǁ ŽƌĚĞŶŐĞǁ ĞŝŐĞƌĚŽƉŐƌŽŶĚǀ ĂŶĞĞŶǁ ĞƩ ĞůŝũŬǀ ŽŽƌƐĐŚƌŝŌĚĂŶǁ Ğůǁ 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
/ŶŐĞǀ ĂůĂƌĞWŽǁ ĞƌŚĞƚǀ ŽŽƌŶĞŵĞŶŚĞĞŌƚŽƚŽǀ ĞƌĚƌĂĐŚƚǀ ĂŶĚŽŽƌŚĞŵŐĞŚŽƵĚĞŶƉĞƌƐŽŽŶƐŐĞŐĞǀ ĞŶƐŝŶǀ ĞƌďĂŶĚ
ŵĞƚĚĞďĞģŝŶĚŝŐŝŶŐǀ ĂŶĚŝĞŶƐŝŶƐƚĞůůŝŶŐ͕ ĚŝĞŶƚĂƌĞWŽǁ ĞƌĚŽŽƌŵŝĚĚĞůǀ ĂŶĞĞŶ;ŚĞƌŚĂĂůĚĞͿĂĚǀ ĞƌƚĞŶƟĞŝŶĞĞŶŽĨ
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.

ƌƟŬĞůϭϰ<ůĂĐŚƚĞŶ
14.1 Klachten inzake naleving reglement
Indien de betrokkene van mening is dat de bepalingen van dit reglement niet worden nageleefd of andere
ƌĞĚĞŶŚĞĞŌƚŽƚŬůĂŐĞŶ͕ ĚŝĞŶƚŚŝũǌŝĐŚƚĞǁ ĞŶĚĞŶƚŽƚĚĞǀ ĞƌĂŶƚǁ ŽŽƌĚĞůŝũŬĞǀ ĂŶĚĞƌĞŐŝƐƚƌĂƟĞ͘ 

ϭϰ͘ Ϯ<ůĂĐŚƚĞŶĂĬ ĂŶĚĞůŝŶŐ
/ŶĚŝĞŶĚŝƚǀ ŽŽƌĚĞďĞƚƌŽŬŬĞŶĞŶŝĞƚůĞŝĚƚƚŽƚĞĞŶǀ ŽŽƌŚĞŵĂĐĐĞƉƚĂďĞůƌĞƐƵůƚĂĂƚ͕ ŚĞĞŌĚĞďĞƚƌŽŬŬĞŶĞĚĞ
ǀ ŽůŐĞŶĚĞŵŽŐĞůŝũŬŚĞĚĞŶ͘  ĞǌĞŬĂŶŐĞďƌƵŝŬŵĂŬĞŶǀ ĂŶĞĞŶďŝŶŶĞŶĚĞŝŶƐƚĞůůŝŶŐĨƵŶĐƟŽŶĞƌĞŶĚĞƌĞŐĞůŝŶŐǀ ŽŽƌ
ŽŶĂĬ ĂŶŬĞůŝũŬĞŬůĂĐŚƚĞŶďĞŚĂŶĚĞůŝŶŐ͘  ĞďĞƚƌŽŬŬĞŶĞŬĂŶǌŝĐŚŽŽŬƚŽƚŚĞƚŽůůĞŐĞĞƐĐŚĞƌŵŝŶŐ
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,
ŝŶĚŝĞŶĂƌĞWŽǁ ĞƌŶŝĞƚďŝŶŶĞŶĚĞŐĞƐƚĞůĚĞƚĞƌŵŝũŶŚĞĞŌŐĞĂŶƚǁ ŽŽƌĚ͕ ďŝŶŶĞŶĂĐŚƚǁ ĞŬĞŶŶĂĂŇŽŽƉǀ ĂŶĚŝĞ
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
ƌƟŬĞůϭϱ>ŽŽƉƟũĚǀ ĂŶĚĞƌĞŐŝƐƚƌĂƟĞ
K Ŷǀ ĞƌŵŝŶĚĞƌĚĞǀ ĞŶƚƵĞůĞǁ ĞƩ ĞůŝũŬĞďĞƉĂůŝŶŐĞŶŝƐĚŝƚƌĞŐůĞŵĞŶƚǀ ĂŶŬƌĂĐŚƚŐĞĚƵƌĞŶĚĞĚĞŐĞŚĞůĞůŽŽƉƟũĚǀ ĂŶĚĞ
ƌĞŐŝƐƚƌĂƟĞ;ƐͿ͘ 

ƌƟŬĞůϭϲt ŝũǌŝŐŝŶŐǀ ĂŶŚĞƚƌĞŐůĞŵĞŶƚ

Wijzigingen van dit reglement worden aangebracht door CarePower. De wijzigingen in het reglement zijn van
ŬƌĂĐŚƚǀ ŝĞƌǁ ĞŬĞŶŶĂƉƵďůŝĐĂƟĞŽƉĚĞǁ ĞďƐŝƚĞǀ ĂŶĂƌĞWŽǁ Ğƌ͘

ƌƟŬĞůϭϳ /Ŷǁ ĞƌŬŝŶŐƚƌĞĚŝŶŐ
Dit reglement is per 24 april 2018 in werking getreden en staat op de website van CarePower
 ŝƚƌĞŐůĞŵĞŶƚŝƐǀ ĂŶƚŽĞƉĂƐƐŝŶŐŽƉĚĞǀ ŽůŐĞŶĚĞŐĞŚŽƵĚĞŶƉĞƌƐŽŽŶƐƌĞŐŝƐƚƌĂƟĞƐ͗
ͻŝũůĂŐĞϭZĞŐŝƐƚƌĂƟĞĞŶĚŽƐƐŝĞƌǀ ŽƌŵŝŶŐĐůŝģŶƚĞŶ
ͻŝũůĂŐĞϮůŐĞŵĞŶĞƌĞŐŝƐƚƌĂƟĞŵĞĚĞǁ ĞƌŬĞƌƐ
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Bijlage 1:
ZĞŐŝƐƚƌĂƟĞĞŶĚŽƐƐŝĞƌǀ ŽƌŵŝŶŐĐůŝģŶƚĞŶ
Van de cliënten die zorgverlening of begeleiding van CarePower ontvangen of hebben aangevraagd kunnen
ŐĞŐĞǀ ĞŶƐǁ ŽƌĚĞŶŽƉŐĞŶŽŵĞŶ͘ , ĞƚďĞƚƌĞŌŽŶĚĞƌƐƚĂĂŶĚĞŐĞŐĞǀ ĞŶƐ͗ 

WĞƌƐŽŶĂůŝĂͬ ŝĚĞŶƟĮ ĐĂƟĞŐĞŐĞǀ ĞŶƐ
• naam, adres, postcode, woonplaats
• BSN-nummer • geboortedatum
• geboorteplaats
• geslacht • telefoonnummer
ͻďƵƌŐĞƌůŝũŬĞƐƚĂĂƚͻĐůŝģŶƚŶƵŵŵĞƌͬ ƌĞŐŝƐƚƌĂƟĞŶƵŵŵĞƌ
• eventuele contactpersonen of vertegenwoordiger

&ŝŶĂŶĐŝĞĞůͬ ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟĞǀ ĞŐĞŐĞǀ ĞŶƐ
ͻĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟĞǀ ĞŐĞŐĞǀ ĞŶƐďĞƚƌĞī ĞŶĚĞĚĞďĞƚĂůŝŶŐǀ ĂŶĚĞŶŽŽĚǌĂŬĞůŝũŬĞĞŝŐĞŶďŝũĚƌĂŐĞ<
• 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
ͻďŝũĚĞŐĞďƌƵŝŬĞƌƐǀ ĂŶĚĞŽǀ ĞƌŝŐĞĚŽŽƌĂƌĞWŽǁ ĞƌŝŶŐĞƐƚĞůĚĞƌĞŐŝƐƚƌĂƟĞƐ
• bij huisarts en/of de behandelaar of behandelende instelling
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Bijlage 2:
ZĞŐŝƐƚƌĂƟĞŵĞĚĞǁ ĞƌŬĞƌƐ
s ĂŶĚĞŵĞĚĞǁ ĞƌŬĞƌƐĚŝĞŝŶĚŝĞŶƐƚǌŝũŶďŝũĂƌĞWŽǁ ĞƌŬƵŶŶĞŶŐĞŐĞǀ ĞŶƐǁ ŽƌĚĞŶŽƉŐĞŶŽŵĞŶ͘ , ĞƚďĞƚƌĞŌ
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 ƌĞŐŝƐƚƌĂƟĞĞŶƌĞŐŝƐƚƌĂƟĞŶƵŵŵĞƌ

&ŝŶĂŶĐŝĞĞůͬ ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟĞǀ ĞŐĞŐĞǀ 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
ͻƌĞŐŝƐƚƌĂƟĞǀ ĂŬĂŶƟĞƵƌĞŶ
• 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
ͻďŝũĚĞŐĞďƌƵŝŬĞƌƐǀ ĂŶĚĞŽǀ ĞƌŝŐĞĚŽŽƌĂƌĞWŽǁ ĞƌŝŶŐĞƐƚĞůĚĞƌĞŐŝƐƚƌĂƟĞƐ
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