
   
 

Juli 2021  1 
 

 

 

 

 

 

 

Privacy beleid stichting WMZO 

Inleiding 

Dit privacy beleid behoort toe aan stichting Wonen Met Zorg en Ondersteuning (WMZO). Als 

u gebruik maakt van haar diensten of doordat u om een andere reden persoonsgegevens 

aan stichting WMZO verstrekt, stemt u uitdrukkelijk in met de verwerking van 

persoonsgegevens volgens dit privacy beleid. 

 

Van de volgende groepen van personen worden persoonsgegevens verwerkt: bewoners, 

ouders/wettelijk vertegenwoordigers van bewoners, zorgmedewerkers, overige 

dienstverleners, vrijwilligers en andere geïnteresseerden. 

 

Stichting WMZO maakt in haar zorg- en dienstverlening gebruik van derden; daartoe is een 

verwerkersovereenkomst afgesloten. 

Verantwoordelijke 

Verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens is: 

Stichting Wonen Met Zorg en Ondersteuning (WMZO) 

Breeweg 92, 4335 AS  Middelburg 

KvK 22062321 

Website :  https://www.wmzo.nl 

E-mail  :  bestuurstichting@wmzo.nl 

Welke gegevens verwerkt WMZO en voor welk doel 

1. Bewoners: 

a. Voor- en achternaam; 

b. Geslacht; 

c. Geboortedatum en -plaats; 

d. Adresgegevens; 

e. Telefoonnummer; 

f. E-mailadres; 

g. Zorgindicatie en PGB-beschikking; 

h. Bankrekeningnummer; 

https://www.wmzo.nl/
mailto:bestuurstichting@wmzo.nl
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i. Burgerservicenummer (BSN); 

j. Gezondheid en zorggegevens. 

 

De gegevens worden gebruikt voor informatie-uitwisseling en het opstellen van de 

overeenkomsten voor zorg- en dienstverlening. 

De bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens (gezondheid en zorggegevens) zijn 

noodzakelijk voor een goede verzorging en begeleiding van de bewoner, zoals deze 

zijn vastgelegd in de gemeenschappelijke- en persoonlijke zorgplannen. 

 

2. Ouders/wettelijk vertegenwoordigers van bewoners: 

a. Voor- en achternaam; 

b. Geslacht; 

c. Geboortedatum; 

d. Adresgegevens; 

e. Telefoonnummer; 

f. E-mailadres. 

 

De gegevens worden gebruikt voor informatie-uitwisseling en het opstellen van de 

overeenkomsten voor zorg- en dienstverlening. 

 

3. Zorgmedewerkers: 

a. Voor- en achternaam; 

b. Geslacht; 

c. Geboortedatum; 

d. Adresgegevens; 

e. Telefoonnummer; 

f. E-mailadres. 

 

Zorgmedewerkers zijn in dienst bij onze samenwerkingspartner. Deze gegevens 

worden alleen gebruikt voor informatie-uitwisseling. 

 

4. Overige dienstverleners: 

a. Voor- en achternaam; 

b. Telefoonnummer; 

c. E-mailadres. 

 

De gegevens worden gebruikt voor informatie-uitwisseling. 

 

5. Vrijwilligers: 

a. Voor- en achternaam; 

b. Geslacht; 

c. Geboortedatum; 
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d. Adresgegevens; 

e. Telefoonnummer; 

f. E-mailadres; 

g. Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG). 

 

De contactgegevens worden gebruikt voor informatie-uitwisseling. De VOG wordt 

gebruikt ter controle bij start van de inzet. 

 

6. Andere geïnteresseerden: 

(Zoals o.a. sponsoren, donateurs) 

a. Voor- en achternaam; 

b. Geslacht; 

c. Adresgegevens; 

d. Telefoonnummer; 

e. E-mailadres. 

 

De contactgegevens worden gebruikt voor informatie-uitwisseling. 

Bewaartermijnen 

Stichting WMZO verwerkt en bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt 

noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld voor 

het verlenen van zorg en diensten inclusief de bijbehorende administratie. Wij gebruiken de 

gegevens zo lang als nodig is voor het verlenen van onze zorg en diensten en zolang de wet 

ons verplicht om uw gegevens te bewaren. Daarna verwijderen wij uw gegevens.  

Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van 

persoonsgegevens: 

Personalia  : Tot 5 jaar na het verlaten van het wooninitiatief  

Adres   : Idem 

Zorggegevens  : Tot 2 jaar na het verlaten van het wooninitiatief 

Delen van persoonsgegevens met derden  

Stichting WMZO verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend als dit 

nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een 

wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten 

wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en 

vertrouwelijkheid van uw gegevens. Stichting WMZO blijft verantwoordelijk voor deze 

verwerkingen. 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken 

Stichting WMZO gebruikt functionele en marketing cookies of vergelijkbare technieken op 

haar website. 
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Bij bezoek aan de website moet iedere bezoeker aangeven of hij/zij instemt met de plaatsing 

van cookies. 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. 

Daarnaast hebt u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te 

trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Stichting 

WMZO en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een 

verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens waarover wij van u beschikken in een 

computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. 

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van uw 

persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de 

verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar bestuurstichting@wmzo.nl Wanneer blijkt 

dat gegevens over u feitelijk onjuist of onvolledig zijn of op een andere manier in strijd met 

een wet zijn gebruikt, zullen wij die corrigeren of verwijderen. Hierbij kan het voorkomen dat 

het niet mogelijk is om (volledig) te voldoen aan een verzoek bijvoorbeeld als uw inzage leidt 

tot een inbreuk op de privacy van anderen. Het rectificatierecht is niet bedoeld voor het 

corrigeren van professionele indrukken, meningen en conclusies waarmee u het niet eens 

bent. Wel kan uw schriftelijke mening worden toegevoegd als het om niet objectief vast te 

stellen feiten gaat.  

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. Maak in deze kopie uw pasfoto, 

MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), 

paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. 

We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken op uw verzoek.  

Stichting WMZO wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te 

dienen bij de nationale toezichthouder: de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de 

volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-

persoonsgegevens/tip-ons 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen 

Stichting WMZO neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende 

maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en 

ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed 

beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via e-mail: 

bestuurstichting@wmzo.nl 

Wijzigingen 

Dit privacy beleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de website bekend 

gemaakt. Wij adviseren u om regelmatig het privacy beleid te bekijken. 
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