
  

 

 

Privacyverklaring Zorgsamen B.V. 
 

 

Dit is de privacyverklaring van Zorgsamen gevestigd te Uithoorn 

 

Zorgsamen  is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens 

 

In deze verklaring leggen wij uit wat ons algemene beleid is ten aanzien van het 

verwerken van persoonsgegevens, hoe we de privacy waarborgen en welke rechten u 

heeft. 

 

Deze verklaring heeft betrekking op gegevens die wij verwerken van klanten/zorg-

vragers, opdrachtgevers, bezoekers van onze website, dienstverleners, leveranciers, 

medewerkers en sollicitanten. 

 

Wat is het algemene privacybeleid van Zorgsamen? 
 

• Zorgsamen respecteert de privacy van al haar klanten/zorgvragers, 

opdrachtgevers, medewerkers, bezoekers website en relaties; 

• Zorgsamen stelt de veiligheid en vertrouwelijkheid van persoonsgegevens 

voorop en gaat zorgvuldig met persoonsgegevens om; 

• Zorgsamen deelt gegevens alleen voor de levering van haar diensten en met 

partijen waarmee zij gegevens moet delen om inhoudelijke zorg redenen en op 

basis van wettelijke verplichting; 

• Zorgsamen is voortdurend op zoek om haar dienstverlening te verbeteren en af 

te stemmen op persoonlijke wensen en behoeften. 

• Zorgsamen houdt altijd rekening met de privacy van haar klanten/zorgvragers, 

opdrachtgevers, bezoekers website en relaties. 

 

Wanneer en hoe verzamelen wij persoonsgegevens? 
 

Zorgsamen verwerkt persoonsgegevens omdat u: 

 

• gebruik maakt of wilt gaan maken van haar diensten; 

• u gegevens invult, achterlaat of toezendt via gangbare kanalen; 

• de website bezoekt; 

• een overeenkomst inzake dienstverlening aangaat; 

• solliciteert. 

 

De gegevens die wij verzamelen lever u zelf aan en is afhankelijk van de specifieke 

dienstverlening. 

 

 

 

 



  

 

 

Acquisitie: 
 

Zorgsamen kan u rechtstreeks of via mail benaderen om haar diensten aan te bieden. 

 

Dienstverleners/leveranciers: 
 

Zorgsamen verwerkt persoonsgegevens van haar dienstverleners nodig voor de 

uitvoering van haar diensten en overeenkomsten. 

 

Sollicitaties: 

 
Als u bij Zorgsamen solliciteert, dan worden de door u verstrekte gegevens verwerkt. 

 

Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens? 

 
Zorgsamen bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is. 

 

Delen wij uw gegevens? 

 
Zorgsamen deelt uw gegevens alleen en uitsluitend aan instellingen/organisaties 

wanneer om gezondheidsredenen noodzakelijk en/of wettelijk vereist. 

 

Hoe beveiligen wij uw gegevens? 

 
Zorgsamen heeft de toegang tot elektronische gegevens beveiligd met een 

wachtwoord en alleen bevoegde personeelsleden/derden hebben toegang tot de 

persoonsgegevens. 

 

Welke rechten heeft u met betrekking tot uw persoonsgegevens? 

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

 

Wat als het privacybeleid wijzigt? 
 

De regels rondom de bescherming van persoonsgegevens en onze diensten kunnen 

veranderen. Zorgsamen behoudt het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze 

privacyverklaring. 
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