
 
A lgemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)  

Kraamzorg Zu idwolde 	  

Dit	  is	  het	  AVG	  document	  van	  Kraamzorg	  Zuidwolde,	  	  
gevestigd	  aan	  de	  Oosterweg	  26a, 	  7921	  GB	  te	  Zuidwolde,	  Nederland.	  

Contactgegevens:	  	  
Website	  	   	   :	  https://www.kraamzorgzuidwolde.nl/	  
Emailadres	  	   	   :	  info@kraamzorgzuidwolde.nl	  	  
Telefoonnummer	  	   :	  0653789050	  
Contactpersoon	  	   :	  Dikkie	  van	  den	  Berg	  	  

	  

Toepassel i jkheid	  

Dit	  privacy	  document	  is	  van	  toepassing	  op	  alle	  persoonsgegevens,	  waaronder	  ook	  eventuele	  
medische	  gegevens,	  die	  u	  mondeling,	  schriftelijk	  of	  digitaal	  aan	  ons	  verstrekt.	  
Denk	  hierbij	  aan	  gegevens	  via	  inschrijfformulier,	  een	  contactformulier	  op	  onze	  website	  en/of	  
doormiddel	  van	  persoonlijk	  contact	  met	  onze	  medewerkers.	  
	  

Algemeen	  

Wij	  hechten	  groot	  belang	  aan	  uw	  privacy	  en	  streven	  daarom	  met	  de	  grootst	  mogelijke	  
zorgvuldigheid	  in	  het	  behandelen	  en	  beschermen	  van	  uw	  persoonsgegevens.	  	  
Wij	  	  verwerken	  data	  overeenkomstig	  de	  eisen	  die	  daaraan	  worden	  in	  gesteld	  in	  de	  Algemene	  
Verordening	  Gegevensbescherming	  (AVG).	  
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Persoonsgegevens	   	  

Afhankelijk	  van	  de	  diensten	  die	  wij	  aanbieden,	  kunnen	  de	  onderstaande	  gegevens	  van	  u	  worden	  
gevraagt	  en	  verwerkt.	  	  

Ø Naam	  	  
Ø Adresgegevens	  	  	  
Ø Telefoonnummer	  	  	  
Ø E-‐mailadres	  	  
Ø Geboortedatum	  	  
Ø IP-‐adres	  	  
Ø Cookies	  
Ø 	  BSN	  
Ø Betrokken	  eerste-‐	  of	  tweedelijns	  verloskundige	  
Ø Zwangerschapsgegevens	  en	  de	  uitgerekende	  datum	  van	  het	  kind.	  

	  

Bi jzondere	  en/of	  gevoelige	  persoonsgegevens	   	  

Onze	  diensten	  en/of	  website	  bezoek,	  hebben	  niet	  de	  intentie	  om	  gegevens	  te	  verzamelen	  
over∕van	  personen	  jonger	  dan	  16	  jaar,	  tenzij	  er	  toestemming	  aanwezig	  is	  van	  ouders	  of	  voogd.	  	  
Helaas	  kunnen	  wij	  echter	  niet	  controleren	  of	  een	  bezoeker	  ouder	  is	  dan	  16	  jaar.	  
Als	  u,	  als	  ouder	  of	  voogd,	  overtuigd	  bent	  dat	  wij	  zonder	  die	  toestemming	  persoonlijke	  gegevens	  
hebben	  verzameld	  over	  een	  minderjarige,	  neem	  dan	  contact	  met	  ons	  op	  via	  
info@kraamzorgzuidwolde.nl.	  Wij	  kunnen	  dan	  actie	  ondernemen	  op	  de	  ontstane	  situatie.	  

	  

Doeleinden	  

Kraamzorg	  Zuidwolde	  verwerkt	  uw	  persoonsgegevens	  voor	  de	  o.a.	  de	  volgende	  doelen:	  

Ø Het	  verstrekken	  van	  persoonsgegevens,	  geeft	  ons	  de	  mogelijk	  om	  diensten	  voor	  u	  
afneembaar	  te	  maken	  op	  het	  gebied	  van	  kraamzorg.	  

Ø Contact	  met	  u	  op	  te	  nemen	  via	  telefoon	  en/of	  email.	  
Ø Toesturen	  van	  informatie,	  uitnodigingen	  of	  aankondigingen.	  
Ø Evaluatie	  van	  zorgverlening	  voor	  eventuele	  verbeter	  doeleinden.	  	  
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Beveil iging	  van	  persoonsgegevens	  

Kraamzorg	  Zuidwolde	  neemt	  de	  bescherming	  van	  uw	  gegevens	  zeer	  serieus	  een	  maakt	  dan	  ook	  
gebruik	  van	  strikte	  maatregelen	  om	  misbruik,	  verlies,	  onbevoegde	  toegang,	  ongewenste	  
openbaarmaking	  en	  ongeoorloofde	  wijziging	  tegen	  te	  gaan.	  
Alleen	  geautoriseerde	  personen	  hebben	  toegang	  hebben	  tot	  uw	  persoonsgegevens.	  	  
Tevens	  wordt	  er	  gebruik	  gemaakt	  van	  beveiligde	  servers,	  versleutelde	  
communicatiemogelijkheden,	  firewalls	  en	  gegevensverwerkingsovereenkomsten	  met	  derden.	  

Mocht	  u	  de	  indruk	  hebben	  dat	  uw	  gegevens	  niet	  goed	  beveiligd	  zijn	  of	  er	  aanwijzingen	  zijn	  van	  
misbruik,	  neem	  dan	  contact	  op	  met	  onze	  klantenservice	  of	  via	  info@kraamzorgzuidwolde.nl	  	  

	  
Geautomatiseerde	  besluitvorming	  

Kraamzorg	  Zuidwolde	  neemt	  geen	  besluiten	  op	  basis	  van	  geautomatiseerde	  verwerkingen,	  
welke	  door	  computerprogramma’s,	  zonder	  menselijk	  handelen	  worden	  geïnitieerd.	  

	  
Verstreken	  van	  persoonsgegevens	  met	  derden	  

Kraamzorg	  Zuidwolde	  verstrekt	  zonder	  uw	  toestemming	  geen	  gegevens	  aan	  derden.	  
Mits	  noodzakelijk,	  kan	  in	  het	  kader	  van	  risicosignalering,	  volgens	  de	  Wet	  Meldcode	  gegevens,	  
overdracht	  plaatsvinden	  zonder	  uw	  directe	  toestemming.	  	  

Overige	  gegevens	  die	  aan	  derden	  worden	  doorgegeven	  in	  het	  kader	  van	  zorgverlening	  zoals	  
afgesproken	  in	  de	  gesloten	  zorg	  overeenkomst,	  vallen	  onder	  het	  Standpunt	  
Gegevensoverdracht	  van	  kraamzorg	  en	  verloskunde	  naar	  jeugdgezondheidszorg.	  
http://bogeboortezorg.nl/wp-‐content/uploads/Standpunt-‐gegevensoverdracht-‐KZ-‐JGZ-‐def-‐25-‐5-‐11.pdf	  

Met	  bedrijven	  die	  uw	  gegevens	  verwerken	  in	  onze	  opdracht,	  denk	  hierbij	  aan	  facturering	  of	  
anderszins,	  worden	  bewerkersovereenkomsten	  afgesloten.	  
Uiteraard	  wordt	  hier	  gewerkt	  met	  een	  zelfde	  niveau	  en	  gestelde	  eisen	  van	  beveiliging	  en	  
vertrouwelijkheid	  van	  uw	  gegevens.	  	  
Kraamzorg	  Zuidwolde	  blijft	  ten	  allen	  tijde,	  eindverantwoordelijk	  voor	  de	  privacy	  van	  eventuele	  
doorgegeven	  persoonsgegevens	  en	  de	  verwerking	  daarvan.	  
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Bewaartermijnen	  persoonsgegevens	  

Kraamzorg	  Zuidwolde	  bewaart	  uw	  persoonsgegevens	  niet	  langer	  dan	  strikt	  nodig	  is	  om	  de	  
doelen	  te	  realiseren	  waarvoor	  uw	  gegevens	  worden	  verzameld.	  	  
Bovengenoemde	  is	  niet	  van	  toepassing	  indien	  wij	  jouw	  gegevens	  (of	  gedeelten	  daarvan)	  
langer	  moet	  bewaren	  op	  grond	  van	  een	  wettelijke	  verplichting.	  	  

	  
Cookies, 	  of	  vergeli jkbare	  technieken,	  	  

Kraamzorg	  Zuidwolde	  gebruikt	  functionele,	  analytische	  en	  tracking	  cookies.	  	  
Een	  cookie	  is	  een	  klein	  tekstbestand	  dat	  bij	  het	  eerste	  bezoek	  aan	  onze	  website	  wordt	  
opgeslagen	  in	  de	  browser	  van	  uw	  computer,	  tablet	  of	  smartphone.	  	  
Kraamzorg	  Zuidwolde	  gebruikt	  cookies	  alleen	  met	  een	  puur	  technische	  functionaliteit,	  om	  te	  
zorgen	  dat	  de	  website	  naar	  behoren	  werkt	  en	  dat	  eventuele	  voorkeursinstellingen	  onthouden	  
worden.	  Tevens	  worden	  de	  cookies	  ook	  gebruikt	  om	  de	  website	  goed	  te	  laten	  werken	  en	  deze	  
te	  kunnen	  optimaliseren.	  	  
Zo	  mogelijk,	  kunt	  u	  zich	  afmelden	  voor	  cookies	  door	  uw	  internetbrowser	  zo	  in	  te	  stellen	  dat	  
deze	  geen	  cookies	  meer	  opslaat.	  Daarnaast	  hebt	  u	  altijd	  de	  mogelijkheid	  om	  alle	  informatie	  die	  
eerder	  is	  opgeslagen	  via	  de	  instellingen	  van	  uw	  browser	  verwijderen.	  	  

	  

Websites	  van	  derden	  

Deze	  privacy	  verklaring	  is	  niet	  van	  toepassing	  op	  websites	  van	  derden	  die	  door	  middel	  van	  
eventuele	  links	  met	  deze	  website	  zijn	  verbonden.	  	  
We	  kunnen	  niet	  garanderen	  dat	  deze	  derden	  op	  een	  betrouwbare	  en	  veilige	  manier	  met	  uw	  
persoonsgegevens	  omgaan.	  We	  raden	  u	  dan	  ook	  aan	  de	  privacyverklaring	  van	  deze	  websites	  te	  
lezen	  alvorens	  u	  gebruik	  maakt	  van	  deze	  websites.	  
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Gegevens	   inzien,	  aanpassen	  of	  verwijderen	  

U	  heeft	  het	  recht	  om	  uw	  persoonsgegevens	  in	  te	  zien,	  te	  corrigeren	  of	  te	  verwijderen.	  
Daarnaast	  heeft	  u	  het	  recht	  om	  uw	  eventuele	  toestemming	  voor	  de	  gegevensverwerking	  in	  te	  
trekken	  of	  bezwaar	  te	  maken	  tegen	  de	  verwerking	  van	  uw	  persoonsgegevens	  door	  Kraamzorg	  
Zuidwolde.	  Tevens	  heeft	  u	  het	  recht	  op	  gegevensoverdraagbaarheid.	  Wat	  inhoudt	  dat	  u	  bij	  
ons	  een	  verzoek	  kunt	  indienen	  om	  de	  persoonsgegevens	  die	  wij	  van	  u	  beschikken	  in	  een	  
computerbestand	  naar	  u	  of	  een	  ander,	  door	  u	  genoemde	  organisatie,	  te	  sturen.	  	  

Een	  verzoek	  tot	  inzage,	  correctie,	  verwijdering,	  gegevensoverdraging	  van	  uw	  
persoonsgegevens	  of	  verzoek	  tot	  intrekking	  van	  uw	  toestemming	  of	  bezwaar	  op	  de	  
verwerking	  van	  uw	  persoonsgegevens	  kunt	  u	  sturen	  naar	  info@kraamzorgzuidwolde.nl.	  	  
Om	  er	  zeker	  van	  te	  zijn	  dat	  het	  verzoek	  tot	  inzage	  door	  u	  is	  gedaan,	  vragen	  wij	  u	  een	  kopie	  van	  
uw	  identiteitsbewijs	  met	  het	  verzoek	  mee	  te	  sturen.	  	  
Ter	  bescherming	  van	  uw	  privacy	  adiviseren	  wij	  om	  de	  strook	  met	  nummers	  in	  uw	  
identiteitspapieren	  zwart	  te	  maken.	  Denk	  hier	  vooral	  aan	  uw	  paspoortnummer	  en	  
Burgerservicenummer	  (BSN).	  
	  
Wij	  proberen	  zo	  snel	  mogelijk	  op	  uw	  verzoek	  te	  reageren,	  maar	  uiterlijk	  binnen	  vier	  weken.	  

	  
Klachten	  

Kraamzorg	  Zuidwolde	  wil	  u	  er	  tevens	  op	  wijzen	  dat	  u	  de	  mogelijkheid	  heeft	  om	  een	  klacht	  in	  
te	  dienen	  bij	  de	  nationale	  toezichthouder,	  “Autoriteit	  Persoonsgegevens”.	  	  
Dit	  kan	  via:	  https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-‐doen/gebruik-‐uw-‐
privacyrechten/klacht-‐melden-‐bij-‐de-‐ap	  

	  

	  

	  


