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Bijlage 5.4 Privacy reglement
PRIVACYREGLEMENT
Zorgopvang Espoir houdt, om de zorg voor u zo goed mogelijk uit te kunnen voeren, een
registratie bij van uw administratieve gegevens en de geleverde zorg. Op deze registratie is de
Wet Bescherming Persoonsgegevens van toepassing. Deze wet bevat regels met betrekking tot
het doel van de registratie, de aard van de gegevens die worden geregistreerd, het beheer van
de gegevens, de personen die toegang hebben tot die gegevens en het inzagerecht van de
cliënten. Al deze zaken zijn in een reglement vastgelegd.
REGLEMENT
1. Behalve de directie van Zorgopvang Espoir heeft ook een beperkt aantal andere personen
toegang tot een cliëntdossier dat door Zorgopvang Espoir wordt samengesteld. Dit zijn:
a. Orthopedagoog
b. Begeleiders
c. Stagiaires
Deze functies/personen hebben allen een geheimhoudingsplicht. Per afdeling of per cliënt
wordt bepaald wie er toegang heeft tot het bij de cliënt behorend cliënt dossier.
Alleen medewerkers die direct bij de begeleiding van de cliënt zijn betrokken, en
personen die van de cliënt hiervoor toestemming hebben gekregen, mogen het
cliëntdossier inzien.
2. De cliënt c.q. diens vertegenwoordiger heeft het recht om de gegevens die over de cliënt
zijn vastgelegd in te zien. Wanneer de cliënt of diens wettelijk vertegenwoordiger meent dat
gegevens onjuist zijn vastgelegd kan de cliënt/wettelijk vertegenwoordiger schriftelijk
verzoeken deze te wijzigen.
3. Alleen gegevens die te maken hebben met de zorg voor de cliënt worden in het
cliëntdossier opgeslagen.
4. Gegevens van cliënt worden niet aan derden verstrekt ook niet aan naaste familie. Gegevens
worden pas vrijgegeven nadat de cliënt of diens wettelijk vertegenwoordiger hiervoor
schriftelijk toestemming heeft gegeven middels een formulier ‘Toestemmingsverklaring’.
Ook na overlijden worden de gegevens niet openbaar gemaakt.
5. Nadat de cliënt begeleid is, worden de gegevens vijftien jaar zodanig gearchiveerd dat
alleen de hierboven geautoriseerde personen deze gegevens in kunnen zien.
6. Wanneer u van mening bent dat de Zorgopvang Espoir niet op de juiste manier met uw
gegevens omgaat, kunt u dit, via de geldende klachtenregeling kenbaar maken.
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