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Omdat u in dienst bent van Zorgcentrum de Blanckenborg, is het nodig dat wij gegevens van u
gebruiken. In onze privacyverklaring informeren wij u over wat er met uw gegevens gebeurt.
Wij werken met kwetsbare bewoners, waar veel persoonlijke gegevens over vastgelegd moeten
worden. Daarom zit het in ons DNA om hier zorgvuldig mee om te gaan. Hoe dit binnen 'de
Blanckenborg' geregeld is en welke rechten u heeft kunt u onder andere lezen in onze
privacyverklaring voor medewerkers. Mocht u vragen hebben of uw rechten willen uitoefenen dan
kunt u contact opnemen via onze contactgegevens onderaan.
Het is mogelijk dat de inhoud van deze privacyverklaring verandert. Veranderingen zullen direct in dit
document worden bijgewerkt, waarbij er een nieuw versienummer aan wordt verbonden. Het is
raadzaam om af en toe te controleren of er wijzigingen zijn geweest. Voor ons kwaliteitszorgsysteem
HKZ houden wij tevens een privacy reglement bij. Hierin staat gedetailleerd beschreven welke
gegevens met welk doel wij verwerken en wat de bijbehorende bewaartermijn is.
1 Algemeen
Wanneer u bij ons werkzaam bent, leggen wij persoonsgegevens van u vast. Dit hebben wij nodig
zodat wij bijvoorbeeld uw salaris kunnen uitbetalen. Wij verwerken dus ook privacygevoelige
informatie, deze worden ook wel persoonsgegevens genoemd. In sommige gevallen werken wij
daarbij samen met andere organisaties. Wij vinden het van groot belang dat er zorgvuldig wordt
omgegaan met uw persoonsgegevens. Persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig
verwerkt en beveiligd. Daarbij houden wij ons aan de eisen uit de geldende wet- en regelgeving.
2 Soort gegevens
Als uw werkgever is het nodig dat wij uw persoonsgegevens verwerken. Zonder deze gegevens is het
voor ons niet mogelijk om een arbeidsovereenkomst met u aan te gaan. De categorieën van
persoonsgegevens die wij kunnen verwerken zijn:
 NAW gegevens zoals naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres;
 Persoonlijke gegevens zoals uw BSN;
 Arbeid gerelateerde gegevens zoals verzuim- en verlofgegevens;
 Financiële gegevens zoals uw bankrekeningnummer;
 Lidmaatschappen zoals personeelsvereniging.
Wij verwerken niet altijd alle bovenstaande gegevens. Afhankelijk van uw situatie en alleen wanneer
wij de gegevens echt nodig hebben zullen wij de gegevens van u vastleggen.
3 Doelen van de verwerking
Wij gebruiken uw gegevens voor het uitvoeren van de arbeids-, stage- of vrijwilligersovereenkomst
en de daarbij bijbehorende administratieve handelingen. Ook gebruiken wij gegevens om sollicitaties
te verwerken.
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4 Grondslag van verwerking
Om uw gegevens te mogen verwerken, moet sprake zijn van een verwerkingsgrondslag zoals de
uitvoering van een overeenkomst of een wettelijke verplichting. Ook kan het zijn dat wij u eerst
toestemming moeten vragen voordat wij bepaalde gegevens van u mogen verwerken. U mag de
toestemming die u heeft gegeven ook altijd weer intrekken. Om uw salaris over te kunnen maken
registreren wij bijvoorbeeld uw IBAN bankrekeningnummer. Uw loongegevens dienen wettelijk door
ons aan de belastingdienst worden doorgegeven.
5 Bewaartermijn
Wij bewaren uw gegevens zolang u bij ons werkzaam bent en zolang de wet ons verplicht om uw
gegevens te bewaren. Na deze termijn zullen wij uw gegevens verwijderen.
6 Privacy maatregelen
Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik en ongeautoriseerde toegang tot uw
persoonsgegevens te beperken. Zo zorgen wij dat alleen de personen die dat nodig hebben, toegang
hebben tot uw gegevens. Ook hebben al onze medewerkers een geheimhoudingsverklaring getekend
(vraag Wout Hulzebosch: klopt dit?).
7 Verstrekken persoonsgegevens aan andere partijen
Soms is het nodig om gegevens uit te wisselen met externe partijen zoals bijvoorbeeld de
bedrijfsarts. Dit doen wij zo veilig mogelijk en alleen wanneer dit nodig is. Wij hebben deze externe
partijen zorgvuldig geselecteerd en met hen zijn duidelijke afspraken gemaakt over geheimhouding
en beveiliging. Wanneer het – ondanks onze maatregelen- mocht gebeuren dat derden
ongeautoriseerd toegang krijgen tot uw gegevens, dan melden wij dit bij de Autoriteit
Persoonsgegevens. Indien belangrijke gegevens worden verloren, wordt u ook geïnformeerd.
Uw gegevens worden ook doorgestuurd aan het PensioenFonds Zorg en Welzijn (PFZW). Wij zijn
verplicht u te informeren dat indien van toepassing onderstaande gegevens door het PFZW worden
verwerkt:
 naam, voorletters
 geboorte- en overlijdensdatum
 burgerservicenummer (BSN)
 woonadres
 woonplaats
 correspondentieadres
 geslacht
 relatiegegevens: partner, ex-partner en eventuele kinderen
 dienstverbandgegevens bij aangesloten werkgever, inclusief soort dienstverband,
salarisgegevens, onregelmatigheidstoeslag (ORT) en deeltijdfactoren
 arbeidsongeschiktheidsgegevens
 bankrekeningnummer
 e-mailadres
 telefoonnummer
 burgerlijke staat
 aanspraken/pensioenrecht
 indicatie gemoedsbezwaard
 overige (persoonsgegevens die u actief verstrekt in correspondentie en telefonisch contact)
 IP-adres
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Een actueel overzicht met betrekking tot de verwerkingen bij het PFZW, vindt u in de privacy
verklaring van het PFZW: https://www.pfzw.nl/over-ons/Paginas/Privacyreglement.aspx.
8 Gebruik van cookies
Zorgcentrum de Blanckenborg registreert gegevens over het gebruik van haar websites en gebruikt
daarvoor cookies. Met deze informatie zien we welke pagina’s het meest bezocht worden, welke
pagina’s effectief zijn en welke pagina’s foutmeldingen opleveren. Met deze gegevens kunnen wij
onze websites verbeteren en aanpassen op uw wensen. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt
om voor u relevante informatie op de pagina’s die u bezoekt te plaatsen, bijvoorbeeld speciale
berichten in uw interessevelden. Op deze wijze kan onze dienstverlening aan u verder worden
geoptimaliseerd.
9 Uw rechten
U heeft recht op inzage in uw gegevens. Wanneer blijkt dat gegevens over u niet kloppen heeft u het
recht om deze door ons te laten corrigeren of te laten verwijderen. Hierbij kan het voorkomen dat
het niet mogelijk is om (volledig) aan een verzoek te voldoen, bijvoorbeeld indien u vraagt om
gegevens te verwijderen maar wij de gegevens nodig hebben om aan onze wettelijke verplichting te
voldoen. Mocht u uw gegevens willen inzien, dan kunt u dit natuurlijk via de afdeling doen waar u
verblijft. Maar u kunt ook hierover contact opnemen met onze Functionaris Gegevensbescherming
via privacy@blanckenborg.nl.
10 Klachten
Als u klachten of vragen heeft over de wijze waarop wij uw gegevens behandelen, neemt u dan
contact op met onze Functionaris Gegevensbescherming Yvonne Koolhof, via mailadres
privacy@blanckenborg.nl. Mocht u er met onze Functionaris Gegevensbescherming niet uitkomen,
dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij onze directe of de Autoriteit Persoonsgegevens.
11 Contactgegevens
Zorgcentrum de Blanckenborg
Eikenlaan 34
9697 RW Blijham
Telefoon servicebalie: 0597 56 55 00
E-mail: receptie@blanckenborg.nl
Functionaris voor de Gegevensbescherming
Yvonne Koolhof
privacy@blanckenborg.nl
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