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Privacy beleid Siza Nova Me
In ons werk hebben we veel te maken met persoonsgegevens. We hebben informatie nodig van
cliënten om ons werk goed te kunnen doen en van medewerkers om goed samen te kunnen werken.
Deze informatie verwerken we: we slaan de gegevens op, lezen en delen ze met elkaar. Maar deze
informatie is ook privacygevoelig. Siza Nova Me neemt de bescherming van deze gegevens serieus en
volgt hierin de privacywetgeving.
In dit privacybeleid staan de uitgangspunten voor bescherming van persoonsgegevens beschreven.
Onderdeel van het privacybeleid is het privacyreglement van Siza Nova Me. Het privacyreglement is
een uitwerking van het privacybeleid en de privacywetgeving.
Cliënten en medewerkers van Siza Nova Me, waaronder ook inhuurkrachten, vrijwilligers en
stagiaires, worden op de hoogte gesteld van dit privacy beleid bij hun start bij Siza Nova Me. Huidige
cliënten en medewerkers worden via reguliere uitingen geïnformeerd.
Dit doen we ook door specifieke, beknopte privacyverklaringen, die op dit beleid en reglement zijn
gebaseerd. Het volledige privacybeleid, incl. reglement, is voor ieder die dat wenst beschikbaar.

Principes
Cliënten, medewerkers en bezoekers van Siza Nova Me mogen er op vertrouwen dat de organisatie
de verantwoordelijkheid neemt om hun privacy te beschermen.
Volgende principes hanteren we hierin:
1. Siza Nova Me gaat zorgvuldig om met de gegevens waarover we beschikken.
We zijn verantwoordelijk voor het beschermen van de gegevens die cliënten, verwijzers,
medewerkers en bezoekers aan ons toevertrouwen. We nemen de beveiliging van
gegevens serieus en werken intern samen om dit te realiseren. We houden ons aan de
privacywetgeving die in Nederland en in Europees verband geldt.
2. We gebruiken persoonsinformatie om waardevolle zorg- en dienstverlening te bieden.
We hebben bepaalde gegevens over cliënten, verwijzers, medewerkers en bezoekers
nodig om goede zorg- en dienstverlening aan onze cliënten, duidelijke informatie aan
verwijzers te kunnen leveren en passende arbeidsomstandigheden aan medewerkers aan
te kunnen bieden.
3. We geven inzicht in welke persoonlijke gegevens voor welke doeleinden worden verzameld.
We willen cliënten, verwijzers, medewerkers en bezoekers laten zien welke informatie
we gebruiken. Waar mogelijk proberen we inzicht te bieden in de gegevens die we voor
afzonderlijke gebruikers verzamelen en voor welk doel de informatie wordt ingezet. We
verwerken alleen gegevens als dit verenigbaar is met het doel waarmee we de gegevens
verzameld hebben
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Uitgangspunten
Siza Nova Me hanteert de volgende uitgangspunten voor alle verwerkingen van persoonsgegevens
binnen Siza Nova Me:
1. Wij verwerken persoonsgegevens rechtmatig, behoorlijk en transparant;
2. Wij verwerken persoonsgegevens alleen voor uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde
doeleinden. Wij verwerken deze gegevens niet voor andere doeleinden die daarmee niet
verenigbaar zijn;
3. Wij vragen niet meer gegevens op dan dat wij echt nodig hebben;
4. Wij zorgen ervoor dat de persoonsgegevens die wij verwerken altijd juist zijn en zo nodig worden
geactualiseerd of gewist;
5. Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk en houden ons aan de wettelijke
bewaartermijnen;
6. Wij zorgen ervoor dat persoonsgegevens die wij verwerken goed zijn beschermd tegen
ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en tegen onopzettelijk verlies, vernietiging of
beschadiging;
7. Wij respecteren alle rechten die medewerkers en cliënten kunnen ontlenen aan de
privacywetgeving.

Verantwoordelijkheid
Siza Nova Me is verantwoordelijk voor de gegevensverwerkingen binnen de organisatie en stelt het
doel en de middelen van de gegevensverwerkingen vast. De raad van bestuur is
eindverantwoordelijke voor de persoonsgegevensverwerkingen. De functionaris
gegevensbescherming ziet toe op de uitvoering van het privacybeleid en de naleving van de
privacywetgeving binnen Siza Nova Me. De functionaris is aangemeld bij de Autoriteit
Persoonsgegevens. Alle medewerkers zijn verantwoordelijk voor de dagelijkse omgang met
persoonsgegevens en voor de kwaliteit van deze gegevens.
Bijlage: Privacyreglement Siza Nova Me
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