PRIVACY VERKLARING TEAMWERK ZORG B.V.

Teamwerk Zorg B.V. is gevestigd aan de Verrijn Stuartlaan 28, 2288 EL te Rijswijk en is
verantwoordelijk voor de registratie, het beheer en de verwerking van persoonsgegevens zoals
weergegeven in deze privacyverklaring.
Teamwerk Zorg B.V. verwerkt persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze  diensten
en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
▪ Achternaam, voornaam
▪ Adres, postcode en woonplaats
▪ Geboortedatum
▪ BSN
▪ Telefoonnummer
▪ Nationaliteit
▪ E-mailadres
▪ ID (paspoort/ID-kaart/Verblijfsvergunning) (Uitsluitend ter verificatie)
▪ Burgerlijke staat
▪ Zorgvraag gegevens
▪ Zorgindicatiegegevens
▪ Voorkeursgegevens locatie etc
▪ Contactgegevens ouders/verzorgers
Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerken wij persoonsgegevens: Teamwerk
Zorg B.V. verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doelen:
∙ Het kunnen produceren van een opdrachtovereenkomst;
∙ Het kunnen produceren van een zorgovereenkomst;
∙ Het kunnen uitvoeren van goede zorg conform het zorgplan;
∙ Het kunnen produceren van diverse documenten benodigd voor het voeren van een deugdelijke
administratie;
∙ Het kunnen voeren van een financiële administratie.

Teamwerk Zorg B.V. verwerkt ook persoonsgegevens als zij hier wettelijk toe verplicht is, zoals gegevens
welke benodigd zijn voor de fiscus.

Wat is de bewaartermijn van persoonsgegevens:
Teamwerk Zorg B.V. bewaart persoonsgegevens (zowel in geautomatiseerde systemen als op papier) niet
langer dan strikt noodzakelijk.
Teamwerk Zorg B.V. hanteert de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van
persoonsgegevens:
Personalia: 7 jaar (wettelijke verplichting)
Adres: 7 jaar (wettelijke verplichting)
Contactgegevens: 7 jaar (wettelijke verplichting)
Financiële gegevens gekoppeld aan persoonsgegevens: 7 jaar (wettelijke verplichting)

Delen van persoonsgegevens met derden:
Teamwerk Zorg B.V. verkoopt persoonsgegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken aan
instanties welke onlosmakelijk verbonden zijn aan het uit te voeren zorgproces of om te voldoen aan een
wettelijke verplichting. Deze gegevensverstrekking gebeurt zowel op papier als via geautomatiseerde
systemen/portals.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:
U heeft het recht om persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te (laten) verwijderen. Daarnaast heeft u
het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Teamwerk Zorg B.V.
Tevens heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid (portabiliteit). Dat betekent dat u bij ons een verzoek
kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u geregistreerd hebben in een computerbestand naar u of
een ander, door u genoemde organisatie, te zenden.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw
persoonsgegevens of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar
info@twub.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. 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. Teamwerk Zorg B.V. reageert zo snel mogelijk, maar uiterlijk
binnen vier weken, op uw verzoek.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Teamwerk Zorg B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende
maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en
ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Onder andere wordt er gebruik gemaakt van dubbele verificatie bij het
verkrijgen van toegang tot geautomatiseerde systemen. Verder worden persoonsdossiers gedigitaliseerd
opgeslagen in een beveiligde dataomgeving. Het kantoorpand van Teamwerk Zorg B.V. is daarnaast tegen
inbraak beveiligd met een alarminstallatie.
Als u desondanks het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van
misbruik, neem dan contact op met ons via mail@team-werk.nl

