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1. DOEL 
 
In het kader van de AVG heeft Bergweide maatregelen getroffen om aan de voorwaarden van 
deze wetgeving te voldoen. Eén van deze maatregelen is het opstellen van een Privacy Missie en 
regels.  
 
Visie 

Belevingsgerichte en menslievende zorg, kwaliteit van dienstverlening, vakmanschap en veiligheid 

zijn kernbegrippen die deel uitmaken van de zorgvisie van Bergweide.  

Bergweide gaat integer, transparant en zorgvuldig om met persoonsgegevens van haar 

bewoners/cliënten, medewerkers, belanghebbenden en derden. De privacywetgeving is hierin 

leidend.  

 
2. DEFINITIE 
 
MT 
 
RvB 
 
AVG 

Management Team 
 
Raad van Bestuur 
 
Algemene Verordening Gegevensbescherming 

 
3. TOEPASSINGSGEBIED 
 
Dit protocol is van toepassing voor alle medewerkers, stagiaires en vrijwilligers. 
In de werkwijzen zijn de privacy regels uitgewerkt. 
 
4. WERKWIJZEN 

 

 Bergweide stelt aan haar medewerkers1 de nodige protocollen en afspraken beschikbaar, 

zodat zij bekend zijn met de inhoud hiervan. De medewerkers werken conform deze regels. 

 Bergweide beperkt zich bij het verzamelen van persoonsgegevens tot enkel die gegevens die 

zij op rechtmatige wijze en met redelijke middelen heeft verkregen en indien toepasselijk altijd 

met kennis of toestemming van de betrokkenen. 

 Medewerkers van Bergweide verzamelen geen persoonsgegevens, tenzij hij/zij op voorhand is 

geïnformeerd dat dit tot zijn/haar takenpakket behoort en waarvan op voorhand duidelijk is dat 

ze niet voor andere (strijdige) doelen gebruikt zullen worden. 

 Medewerkers van Bergweide verzamelen enkel persoonsgegevens: waarvan op voorhand 

bekend is dat deze op grond van zijn/haar takenpakket (rechtmatig) mogen worden verzameld 

met die gegevensverwerkingen (middelen) die daartoe door de werkgever ter beschikking zijn 

gesteld en van die personen waarvan op voorhand bekend is dat zij hierover zijn geïnformeerd, 

                                                      
1 Onder medewerkers worden ook stagiaires, vrijwilligers en ingehuurd personeel verstaan. 
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dan wel door de medewerker of een collega van de betreffende medewerker hiertoe om 

toestemming is gevraagd. 

 Bergweide zorgt dat de door Bergweide verzamelde persoonsgegevens beperkt blijven tot de 

doelen waarvoor ze worden verzameld en zorgt dat de gegevens correct, compleet en actueel 

zijn.  

 Medewerkers van Bergweide zorgen dat de persoonsgegevens die verzameld worden enkel 

betrekking hebben op de uitvoering van zijn/haar takenpakket en steeds correct, compleet en 

voor zover van toepassing actueel zijn. 

 Bergweide verzamelt enkel persoonsgegevens nadat: de doelen van het verzamelen afdoende 

en op voorhand bekend zijn gemaakt; duidelijk is dat het gebruik beperkt wordt tot het 

realiseren van deze doelen; of tot andere (van geval tot geval gespecificeerde) doelen die niet 

strijdig zijn met het doel waarvoor ze eerder werden verzameld. 

 Bergweide stelt geen persoonsgegevens ter beschikking voor andere doelen dan waarvoor ze 

zijn verzameld, behalve dan op grond van: expliciet door de betrokkene gegeven toestemming; 

een wettelijke verplichting (bv IGJ). 

 Medewerkers van Bergweide geven enkel aan derden toegang tot persoonsgegevens  

wanneer dit (op voorhand al) deel uitmaakt van zijn/haar takenpakket; of nadat op voorhand de 

betrokkene daartoe uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven, en/of op grond van de 

uitvoering van een wettelijke (of contractuele) verplichting. 

 Bergweide zorgt dat de aan haar ter beschikking gestelde persoonsgegevens passend worden 

beveiligd tegen verlies, vernietiging, ongeautoriseerde toegang, ongeoorloofd gebruik, -

veranderingen, of terbeschikkingstelling. 

 Medewerkers van Bergweide zorgen dat de tijdens de uitvoering van zijn/haar taken gebruikte 

persoonsgegevens conform de daartoe door Bergweide gegeven beveiligingsinstructies 

worden beschermd tegen verlies, vernietiging, ongeautoriseerde toegang, ongeoorloofd 

gebruik, veranderingen, of terbeschikkingstelling. 

 Bergweide stelt zich actief op waar het het bekend maken van haar vestigingslocatie betreft 

alsmede de aard van en reden waarom zij persoonsgegevens verwerkt.  

 Medewerkers van Bergweide geven duidelijk aan dat de uit te voeren taken worden gedaan uit 

naam van Bergweide. Op verzoek geeft hij/zij aan wat de aard en de reden van de te 

verwerken persoonsgegevens zijn. 

 Bergweide zorgt dat iedere persoon die zich bij haar meldt:  

 antwoord krijgt op de vraag of zij persoonsgegevens over hem/haar heeft;  

 de feitelijke beschikking krijgt over deze hem/haar betreffende persoonsgegevens;  

 deze gegevens tegen niet excessieve betaling en in een leesbare vorm krijgt;  

 en indien hem/haar dit wordt geweigerd, dit onder vermelding van reden wordt geweigerd 

alsmede de wijze waarop hiertegen beroep kan worden aangetekend;  

 de hem/haar betreffende persoonsgegevens kan aanvechten en indien succesvol kan eisen 

dat deze persoonsgegevens worden verwijderd, gecorrigeerd, aangevuld of gewijzigd. 

 Medewerkers van Bergweide zorgen dat indien een persoon zich bij hem/haar meldt met de 

vraag of Bergweide persoonsgegevens van deze persoon heeft, er voor zorgt dat dit verzoek 

wordt doorgegeven aan de medewerker wiens taak het is deze verzoeken af te handelen. 

 Bergweide zorgt op ieder moment in staat te zijn verantwoording af te leggen over de wijze 

waarop door de organisatie invulling wordt gegeven aan de privacy gedragsregels. 

 Medewerkers van Bergweide zijn verplicht deze privacy gedragsregels bij de uitvoering van de 

aan hem/haar opgedragen taken na te leven. 

 Bergweide zorgt ervoor dat de door Bergweide verzamelde persoonsgegevens niet langer 

worden bewaard dan wettelijk vereist en nodig voor het realiseren van het/de op voorhand 
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aangegeven doel(en) waarvoor ze zijn verzameld. Daarna worden de persoonsgegevens 

vernietigd.  

 Medewerkers van Bergweide zorgen dat de persoonsgegevens die worden verzameld niet 

langer worden bewaard dan nodig is voor het realiseren van het doel waarvoor ze zijn 

verzameld. 

 

5. REGISTRATIE 
 
 

Document Verantwoordelijke Bewaarplaats Bewaartermijn 
 

N.V.T. 

 
N.V.T. N.V.T. N.V.T. 

 
6. GEBRUIKTE FORMULIEREN 
 
N.V.T. 
 
 


