
Privacyverklaring 

Dit document omvat de werkwijze van Huberdien Westerweele, eigenaar van  EigenKans, 
Paardenkracht naar EigenKracht  omtrent privacy. Eigenaar Huberdien is de 
verwerkingsverantwoordelijke. 

Persoonsgegevens die worden verwerkt                              

Omdat u gebruik maakt van de diensten die Huberdien aanbiedt, is het nodig een aantal 
gegevens van u te verwerken. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens 
die verwerkt worden: 

• Voor- en achternaam 
• Adresgegevens 
• Geboortedatum 
• Geslacht 
• Telefoonnummers van contactpersonen, dat kunnen ouders zijn, of 

opdrachtgevers 
• E-mailadres van contactpersonen 
• Adres van belanghebbenden 
• BSN-nummer 
• Uw gezondheidsgegevens  

Wanneer ik deze gegevens niet ontvang kan ik de gevraagde diensten niet leveren. 

Wettelijke grondslag voor het verwerken van uw gegevens 

Als zorgaanbieder mogen wij als onderdeel van maatwerkvoorziening CKZ in de zorg uw 
(gezondheid) gegevens verwerken op grond van de NL zorgwetgeving zoals de Wmo en 
Jeugdwet. Wij zijn daarbij gehouden aan een geheimhoudingsplicht. 

Het doel van de gegevensverwerking 

Uw persoonsgegevens zijn nodig om de met u afgesproken zorg en ondersteuning 
conform de afgegeven indicatie optimaal te kunnen verlenen en te kunnen declareren bij 
de zorgfinancier. 

Hoe lang bewaar ik uw gegevens 

We zullen uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt noodzakelijk is om de 
doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Echter gelden voor de 
dossiers van Wmo en Jeugdwet cliënten wettelijke bewaartermijnen. Na afloop van de 
bewaartermijn worden de gegevens vernietigd. 

Delen met anderen 

We delen uw gegevens niet met derden zonder uw toestemming en zal deze alleen 
verstrekken als dit nodig is voor de uitvoering van de zorgovereenkomst met u of om te 
voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die in opdracht van ons gegevens 
verwerken, wordt een verwerkersovereenkomst afgesloten om te zorgen voor eenzelfde 



niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Wij blijven 
verantwoordelijk voor deze verwerkingen. 

In kaart brengen websitebezoek 

De websites gebruiken geen cookies. Website statistieken worden wel bijgehouden. 
Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt 
opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone.  U kunt zich afmelden 
voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer 
opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen 
van uw browser verwijderen. 

Uw rechten 

Als u zorg afneemt bij ons heeft u recht op informatie, inzage, correctie, vergetelheid en 
dataportabiliteit. Ook heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit 
Persoonsgegevens als u de indruk heeft dat wij onnauwkeurig met uw gegevens omgaan.  

Wanneer uw gebruik wil maken van een van uw rechten stuur dan een e-mail naar 
huberdien@eigenkans.nl of info@paardenkrachtnaareigenkracht.nl. Wij zullen zo snel 
mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren. 

Een toelichting op onder meer uw rechten kunt u vinden op de website van de NL 
Autoriteit persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/ 

Bescherming van uw gegevens 

Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen maatregelen om 
misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde 
wijziging tegen te gaan. Wanneer u wilt weten welke maatregelen wij nemen kunt u 
contact met ons opnemen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn 
of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via onze emailadressen 

Contactgegevens 

Wanneer u contact wilt opnemen met Huberdien Westerweele kunt u ons als volgt 
bereiken via de contactpagina van www.EigenKans.nl of 
www.Paardenkrachtnaareigenkracht.nl . 
 

Datum november 2020 
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