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Privacyreglement 

 

Inleiding 
De directie van Good4life heeft ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen 
een reglement opgesteld houdende de regels voor de registratie van persoonsgegevens en de 
verwerking daarvan. Tevens zijn de rechten van betrokkenen ter zake de registratie van hun 
persoonsgegevens opgenomen.  
 
De medewerkers van Good4Life hebben een geheimhoudingsplicht ten aanzien van de cliënten aan 
wie zorg wordt verleend of is verleend in het verleden. Met personen die niet bij het zorgproces zijn 
betrokken wordt niet gesproken over de cliënt. Good4Life legt van iedere cliënt ook een zorgdossier 
op kantoor aan. Dit dossier is alleen toegankelijk voor de direct betrokken medewerkers. De cliënt 
kan ten alle tijden toegang krijgen tot dat dossier. Ook de registratie en het beheer van uw 
persoonsgegevens gebeurt volgens het Privacyreglement om de privacy van betrokkenen optimaal te 
waarborgen.  
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Begripsomschrijvingen 
 

-Persoonsgegevens 
Een gegeven dat herleidbaar is tot een individuele natuurlijke persoon, samenwerkingsverband of 
rechtspersoon; 
-Raad van toezicht 
De Raad van Toezicht houdt toezicht op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van 
zaken in de stichting. De Raad van Toezicht staat het bestuur met raad terzijde. 
-Privacy 
Persoonlijke vrijheid en het recht om geen last te hebben van andere mensen 
-Geheimhoudingsplicht 
Deze plicht (mondeling of schriftelijk) is in feite de afspraak tussen twee partijen dat bepaalde 
onthulde kennis niet aan anderen mag worden medegedeeld of toegepast zonder de toestemming 
van degene die de kennis heeft onthuld. 
-Geschillencommissie 
De door de organisatie ingestelde commissie die belast is met de behandeling van klachten op het 
gebied van cliëntenzorg. 
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Artikel 1– Algemeen 

1.Voor  de  in  dit  hoofdstuk  bedoelde  gegevens  geldt  onverkort  hetgeen  is  bepaald  in 
de  Wet  bescherming  persoonsgegevens. 

2. Voor  zover de  in  dit  hoofdstuk  bedoelde  gegevens  vallen  onder  de  artikelen  7:446 
–  7:468 van  het  Burgerlijk  Wetboek,  geldt  onverkort  hetgeen  daar  is  bepaald. 

Artikel 2– Bescherming van de persoonlijke levenssfeer 

1. De  zorgaanbieder  moet  toestemming  krijgen  van  de  cliënt: 
a. Als  er  verrichtingen worden  uitgevoerd  waarvan  redelijkerwijs  kan worden 
verwacht  dat  die  door  de  cliënt  als inbreuk  op zijn  privacy kunnen  worden 
ervaren  en deze  kunnen worden  geobserveerd  door  anderen  dan  de cliënt; 
b. Als  er  foto’s of  audiovisuele opnamen  worden gemaakt  ten  behoeve van 
publicatie. 

2. Onder  anderen  zoals  bedoeld  in  lid  1  sub a wordt  niet verstaan: 
a. De genen van wie de medewerking bij de uitvoering  van  de  verrichting 
noodzakelijk  is; 
b. De  vertegenwoordiger. 

3. Indien  de  zorgaanbieder  bij  geneeskundige  handelingen  of  bij  een  gesprek  een 
zorgverlener  in  opleiding  of  stagiaire  aanwezig wil  laten  zijn,  moet  hij  daarvoor 
toestemming  krijgen  van  de  cliënt. 

Artikel 3– Bewaren van gegevens 

1. Als  de  zorgaanbieder  zorginhoudelijke  gegevens  over de cliënt  vastlegt,  blijven deze 
gegevens  te  allen  tijde  ter  beschikking van  zowel  de  zorgaanbieder  als  de cliënt. 

2. Bij  beëindiging  van  de overeenkomst  bewaart  de  zorgaanbieder  de  gegevens  en krijgt 
de  cliënt  een kopie  als  hij  dat  wil. Voor de gegevens bedoeld in artikel 7:454 van het  
Burgerlijk  Wetboek  gelden  de  daar bepaalde  bewaar termijn  en  de  rechten van cliënten  
ten  aanzien  van  correctie  en vernietiging.  Voor  andere  gegevens 
geldt  de  norm  genoemd  in  de Wet  bescherming  persoonsgegevens. 

Artikel 4 – Gegevensverstrekking en verlening van inzage door de zorgaanbieder aan derden 

1. De  zorgaanbieder  verstrekt  zonder de  schriftelijke  toestemming  van de  cliënt  geen 
(inzage  in)  gegevens  over  de  cliënt  aan derden,  behalve  ter  voldoening  aan  een 
wettelijke  verplichting. 

2. Onder  derden  als  bedoeld  in  het  eerste  lid  wordt  niet  verstaan:  
a.  degenen  die  rechtstreeks  zijn betrokken  bij  de  uitvoering  van  de 
overeenkomst  voor zover  de  verstrekking  van  gegevens  en  inzagenoodzakelijk  is  voor  de 
door  hen  te  verrichten  werkzaamheden; 
 b. 
De  vertegenwoordiger  voor  zover  de  verstrekking  van  gegevensnoodzakelijk  is  voor  de ui
toefening van  zijn  taken. 



 

Bestandsnaam  Privacyreglement Pagina 5 van 5 

Datum Januari 2017  Versie 1 

 

 

3. Na  overlijden  geeft  de  zorgaanbieder  desgevraagd  inzage  in  de zorginhoudelijke 
gegevens  aan  de nabestaanden  voor  zover  de cliënt  daarvoor  schriftelijk toestemming 
heeft gegeven  of  toestemming  mag  worden  verondersteld. 

4. De  zorgaanbieder  instrueert  individuele  zorgverleners  over  hun geheimhoudingsplicht 
en  stelt  de cliënt  hiervan  op  de hoogte.                                                                                     

Artikel 5 –Beveiliging van de persoonsgegevens 

1. Er wordt zorgvuldig omgegaan met persoonsgegevens. Hiertoe worden de gegevens beveiligt. 
Papieren documenten worden opgeborgen in kasten die afsluitbaar zijn. Digitale documenten 
worden beschermd door toegang af te schermen voor medewerkers voor wie het voor hun 
taakuitoefening niet noodzakelijk is dat zij hier inzage in hebben. 

Artikel 6- Medewerking aan wetenschappelijk onderzoek en onderwijs. 

1. Telkens  als  de  zorgaanbieder  de  cliënt wil betrekken  bij  wetenschappelijk onderzoek, 
moet  hij  daarvoor  toestemming  hebben  van  de  cliënt. 

2. De zorgaanbieder informeert de cliënt over het  doel van het  wetenschappelijk onderzoek 
en  de  risico’s van  medewerking  eraan. 
 
Artikel 7 - Samenstelling raad van toezicht 

1.De vennootschap benoemt een commissie van toezicht  
(zijnde dezelfde personen als die van de  
klachtencommissie) die door het bestuur wordt benoemd voor een periode van vier jaar;  
 
2. De raad van toezicht ziet toe op naleving van dit privacyreglement;  
 
3. Klachten over naleving van dit privacyreglement kunnen door elke belanghebbende schriftelijk 
onder mededeling van redenen bij de commissie van toezicht worden ingediend. De commissie  
van toezicht stelt een onderzoek in en geeft zo spoedig mogelijk haar advies, een en ander 
onverminderd de wettelijke rechten van de klager.  
 

Artikel 8 - Klachten  

1. Indiende betrokkene van mening is dat de bepalingen van dit reglement niet worden nageleefd of 

indien hij andere redenen heeft tot klagen dient hij zich te wenden tot de verantwoordelijke.  

2. De verantwoordelijke zal de klacht conform het geldende klachten reglement in behandeling 
nemen.  
 


