Register van verwerkingsactiviteiten HBV:
Het register van verwerkingsactiviteiten bevat informatie over de persoonsgegevens die we
verwerken. De AVG schrijft voor welke informatie wij als verantwoordelijke of verwerker in
het register moet zetten. Als de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) daar om vraagt, moeten
wij het register direct kunnen laten zien.
Is uw organisatie de ‘verwerkingsverantwoordelijke’?
Stelt uw organisatie zelf het doel en de middelen voor de verwerking van de
persoonsgegevens vast? Dan is uw organisatie de verwerkingsverantwoordelijke. De wet
schrijft voor dat deze verantwoordelijken de onderstaande informatie in het register moeten
opnemen:
Naam en contactgegevens van de organisatie:
Zorgboerderij Het Haaksbergerveen te Rekken
Functionaris voor de gegevensbescherming (FG):
G.A. Busser
Doelen van gegevensverwerking:
Nodig om goede zorg te kunnen leveren en hiervoor een financiële vergoeding te ontvangen
Categorieën van personen van wie we de gegevens verwerken:
kinderen die op de zorgboerderij begeleiding ontvangen
Categorie van persoonsgegevens:
BSN, NAW, telefoonnummer, geboortedatum, verzekeringsgegevens,
Categorie van ontvangers
de wijkcoaches van de diverse gemeentes en middels VECOZO de declaraties met daarop de
noodzakelijke gegevens van de cliënten
Algemene beschrijving van de technische en organisatorische maatregelen die we hebben genomen
om persoonsgegevens die u verwerkt te beveiligen:
Voor de start van de begeleiding ontvangen wij van de gemeente een zg zorgtoewijzingsbericht.
Het berichtenverkeer met de gemeente verloopt middels een veilige digitale omgeving. Het betreft
hier de “berichtenapp” van de VNG en de veilige verbinding middels VECOZO.
Daarna leggen wij gegevens van de cliënt vast middels de zorgovereenkomst, intakeverslag, zorgplan
en evaluatie. Ook tekenen de ouders documenten voor medicatie en beeld en geluid. Al deze
documenten worden gescand en digitaal bewaard. De opslag van de gegevens vind plaats op een
met wachtwoord beveiligde pc. Er wordt regelmatig een backup gemaakt.
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Datum waarop we de gegevens moet wissen/verwijderen: (Voorbeeld)

Naam kind
Freek

2027

Naam kind
2033

Jaar van verwijdering gegevens (15 jaar na beëindiging van de zorg)
2028
2029
2030
2031
2032
sept

Jaar van verwijdering gegevens (5 jaar na beëindiging van de zorg)
2034
2035
2036
2037
2038
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