Privacyverklaring Profila Zorggroep (Versie 19 juli 2018)
Dit is het privacy statement van Profila Zorggroep. Veiligheid en privacy staan hoog in het
vaandel bij de Profila Zorggroep. De Profila Zorggroep handelt altijd in overeenstemming
met Algemene Verordening Gegevensbescherming.
De gegevensverwerkingen door Profila Zorggroep zijn aangemeld bij de Autoriteit
Persoonsgegevens. Profila Zorggroep is een groep van christelijke zorgorganisaties, die
zorg, begeleiding en ondersteuning bieden op woon- en dagbestedingslocaties en door
middel van ambulante zorg verspreid over Nederland.
Profila Zorggroep kan persoonsgegevens verwerken wanneer je gebruikmaakt van de
diensten van Profila Zorggroep. Door gebruik te maken van onze
producten en/of diensten stem je in met de verwerking van jouw persoonsgegevens.
Profila Zorggroep kan de volgende persoonsgegevens verwerken:
1) Naam (voorletters, voornaam en achternaam)
2) Adres (straat, huisnummer, postcode, woonplaats)
3) Geslacht
4) Burgerlijke staat
5) Datum huwelijk
6) Gegevens partner (naam, geboortedatum)
7) BSN (burger service nummer)
8) WID (nummer identiteitsbewijs of paspoort)
9) VOG
10) Geboortedatum
11) Geboorteplaats
12) Telefoonnummer
13) Opleidingen
14) Diploma’s
15) Relevante werkervaring
16) Referenties / Vergewisplicht
17) Uitkering in het verleden en/of Wajong
18) Afdeling
19) Functie
20) Emailadres
21) Foto’s
22) Camerabeelden
23) Ziekmelding & Hersteld melding
24) Onderzoeksverslagen
25) Jaargesprek verslag
26) Salaris
27) Verzekeringsgegevens
28) Doorgifte aan de belastingdienst
29) Inkomensgegevens
30) Bankrekeningnummer

31) Beslaglegging (actuele situatie)
32) Zwangerschapsverklaring
Waarom heeft Profila Zorggroep mijn persoonsgegevens nodig?
Wij verwerken je persoonsgegevens om contact met je op te kunnen nemen als je dat
verzoekt en/of om je schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen, indien je
telefonisch niet bereikbaar bent.
Wil je de specifieke doelen weten waarom wij je persoonsgegevens nodig hebben? Dan
verwijzen je graag naar de privacyverklaringen per doelgroep.
Privacy statement medewerkers
Privacy statement stagiaires en vrijwilligers
Privacy statement cliënten
Privacy statement cliënten (eenvoudig)
Verstrekt Profila Zorggroep mijn gegevens aan derden?
Profila Zorggroep kan gebruik maken van de diensten van derden om je gegevens te
verwerken in overeenstemming met dit privacy statement. Deze derde partijen treden hierbij
op als bewerker voor Profila Zorggroep en Profila Zorggroep draagt zorg dat deze partijen
voldoende waarborgen bieden ten aanzien van de technische en organisatorische
beveiligingsmaatregelen. Derde partijen die voor Profila Zorggroep optreden als bewerker
hebben een bewerkersovereenkomst met Profila Zorggroep afgesloten waarin onder meer is
opgenomen dat zij jouw gegevens alleen zullen verwerken in opdracht van Profila
Zorggroep.
Ondernemingen binnen het concern van Profila Zorggroep, te weten Profila Zorggroep, EBC
Zorg, Grip op je leven, Kansrijk Wonen, kunnen wanneer dit nodig is, toegang krijgen tot een
deel van de persoonsgegevens. Deze partijen zullen hetzelfde niveau van bescherming
bieden als Profila Zorggroep. Voor het overige verstrekt Profila Zorggroep alleen gegevens
aan derden met jouw voorafgaande toestemming of indien zij daartoe verplicht is op grond
van wet- en regelgeving, zij daartoe genoodzaakt is als gevolg van een rechtszaak en/of in
het geval zij dat noodzakelijk acht ter bescherming van haar eigen belangen.
Hoe lang bewaart Profila Zorggroep mijn persoonsgegevens?
Profila Zorggroep bewaart persoonsgegevens in overeenstemming met de wet niet langer
dan noodzakelijk in een vorm die het mogelijk maakt de betrokkene te identificeren, dan
noodzakelijk is voor de verwerkelijking van de doeleinden waarvoor zij worden verzameld of
vervolgens worden verwerkt.
Beveiliging
Profila Zorggroep neemt de bescherming van je persoonsgegevens serieus en neemt
passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste,
openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan.
Beveiliging website

De website van Profila Zorggroep maakt gebruik van een betrouwbaar SSL-Certificaat om te
waarborgen dat jouw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Indien je vermoedt
dat jouw persoonsgegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen bestaan van misbruik
of indien je meer informatie wenst over de beveiliging van de door ons verzamelde
persoonsgegevens, neem dan contact op via: info@profilazorg.nl
Beveiliging persoonsgegevens
Profila Zorggroep heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om
je gegevens te beschermen tegen verlies of oneigenlijke verwerking. Zo wordt gebruik
gemaakt van een firewall en versleutelingsmaatregelen ter voorkoming van toegang tot
gegevens door onbevoegde derden. De gebruikersdata worden opgeslagen op locaties die
zowel fysiek als technisch beveiligd zijn. Tevens wordt er gelogd wie toegang heeft gehad
tot de gebruikersdata. Slechts een selecte groep medewerkers heeft op basis van zijn of
haar functieprofiel toegang tot de klantendata. Die medewerkers die toegang hebben tot de
klantendata worden vooraf getraind en geïnstrueerd hoe met deze data om te gaan en er
rust een geheimhoudingsplicht op hen. Meerdere keren per jaar worden er
beveiligingschecks gedaan door externe specialisten om de veiligheid van alle gegevens te
kunnen blijven waarborgen. Eventuele issues die hieruit voortkomen worden direct
geadresseerd, opgepakt en opgelost.
Andere partijen
Wij geven jouw persoonsgegevens niet aan andere bedrijven of instanties, behalve als dat
nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst of als de wet zegt dat het moet.
Wijziging in deze privacyverklaring
Wanneer onze producten en/of diensten wijzigen, moeten wij ook onze privacyverklaring
aanpassen. Let dus altijd op de datum hierboven en kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn.
Wij zullen ons best doen wijzigingen duidelijk aan te kondigen.
Inzage en wijzigen van je gegevens
Als je vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van jou verwerken, dan kun je
altijd contact met ons opnemen via onderstaande contactgegevens.
Postadres
Postbus 564
3990 GJ Houten
Bezoekadres
De molen 30
3994 DB Houten
T: (030) 6357500
E: info@profilazorg.nl
Je hebt de volgende rechten:
- uitleg krijgen over welke persoonsgegevens Profila Zorggroep heeft en wat wij daarmee
doen;

- inzage in de precieze persoonsgegevens die wij hebben;
- het laten corrigeren van fouten;
- het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens;
- intrekken van toestemming;
- bezwaar maken tegen een bepaald gebruik.
Let op dat je duidelijk aangeeft wie je bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens
van de verkeerde persoons aanpassen of verwijderen. Profila Zorggroep behoudt zich
daarbij te allen tijde het recht voor om te vragen naar een legitimatie alvoren zij ingaat op je
verzoek.
Klacht indienen
Als je vindt dat wij je niet op de juiste manier helpen of informeren, dan vernemen wij dat
graag van jou. Tevens heb je het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Dit
betreft de Autoriteit persoonsgegevens. Op www.autoriteitpersoonsgegevens.nl lees je hoe
je een klacht kunt indienen.
Profila Zorggroep is als volgt te bereiken:
Postadres
Postbus 564
3990 GJ Houten
Bezoekadres
De molen 30
3994 DB Houten
T: (030) 6357500
E: info@profilazorg.nl
Google Maps cookies
Bij je eerste bezoek aan onze website vragen we u welke (niet strikt noodzakelijke) cookies
we mogen plaatsen. Deze website maakt gebruik van de dienst Google Maps. Hiermee kan
een geografische kaart worden weergegeven op websites. Ook kunnen hiermee
routebeschrijvingen worden gemaakt. Bij het gebruik van Google Maps worden verschillende
cookies gezet, bijvoorbeeld om het zoom-niveau te onthouden. Wil je dit niet? Dan kun je
‘nee’ zeggen op onze cookiemelding.
De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres
wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google
opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de Safe
Harbor principles en is aangesloten bij het Safe Harbor-programma van het Amerikaanse
Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau
voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

