
 
Privacybeleid Stichting Buiten Gewoon 

Inleiding 
Sinds mei 2018 is de wet AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) van 
kracht. Deze vereist dat er afspraken worden gemaakt over de verwerking van 
persoonsgegevens. Stichting Buiten Gewoon (SBG) beschikt over persoonsgegevens van 
de bewoners die wonen op de Woon- en Zorgboerderij aan de Beekstraat in Berlicum, 
hun familie en van andere betrokkenen.  

In deze beschrijving worden de afspraken vastgelegd die SBG met alle betrokkenen heeft 
gemaakt om hen te informeren over welke gegevens worden verzameld, met welk doel 
en op welke wijze ze worden geregistreerd.  

Betrokkenen zijn de bewoners van SBG  en hun verwanten (ouders, broers, zussen), de 
feitelijke zorgverlener aan wie door SBG de zorg is uitbesteed, en zakelijk of persoonlijk 
betrokkenen bij SBG, onder wie vrijwilligers. 

Daar waar gesproken wordt over SBG wordt, naast zijn bestuur, ook het bestuur van de 
FamilieCommissie bedoeld. 

Welke gegevens beheren wij 
SBG heeft van en met betrekking tot de bewoners de volgende persoonsgegevens 
vastgelegd: 

- naam 
- geboortedatum 
- adres en telefoonnummer, mailadres 
- geslacht 
- burgerservicenummer 
- bankrekeningnummer 
- PGB-nummer 
- SVB-nummer 
- type ZZP-indicatie 
- jaarlijkse PGB beschikking van het Zorgkantoor 
- naam- en adresgegevens + geboortedata, bankrekeningnummer, BSN en 

telefoonnummer(s) ouders/verzorgers, bewindvoering en/of mentorschap.  
Het adresboek van SBG bevat namen, adressen, telefoonnummers, mailadressen en 
gegevens over de relatie waarin de adressanten tot SBG staan (bv.: familie, zakelijk, 
professioneel, privécontact).  

Communicatiebeleid 
Om de onderlinge, en externe, communicatie te bevorderen onderhoudt SBG twee 
websites:  

- een interne website gericht op de ouders/verzorgers en bestuursleden SBG, 
waarop onder meer de jaarkalender, het adresboek, vergaderverslagen, foto's, en 
de geldende afspraken bij SBG zijn weergegeven. Deze website is beveiligd en 
alleen met een toegangscode toegankelijk; en  

- een externe website gericht op de buitenwereld. Deze website is bedoeld om de 
buitenwereld over visie, organisatie en doelen, en activiteiten van SBG te 
informeren. Ook op deze website worden foto’s geplaatst, en staat het archief van 
het nieuws (zie hierna). Deze website is openbaar toegankelijk.  

Websitebezoek: op de websites worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, 
waaronder IP-adres van uw computer, tijdstip van inloggen en uw bezoekgedrag. Deze 
gegevens kunnen gebruikt worden om de werking van de website te controleren of te  
verbeteren. Deze gegevens worden niet gedeeld met derden. 
Naast deze websites wordt ook gebruik gemaakt van Social Media. 
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Binnen SBG wordt onderling gecommuniceerd via mail. Daarnaast wordt regelmatig met 
derden uit het adressenboek gecommuniceerd, bv tbv jaarlijkse BBQ of 
Nieuwjaarsreceptie. Deze mails kunnen foto's van diverse activiteiten bevatten waarop, 
naast bewoners, ook familieleden, teamleden en derden (zoals vrijwilligers) zichtbaar 
kunnen zijn. In voorkomend geval zal aan alle betrokkenen - bewoners, ouders, broers 
en zussen, leden van het zorgteam en vrijwilligers - schriftelijke (of via email) 
instemming worden gevraagd voor de mogelijke plaatsing van foto's of video's waarop zij 
in beeld zijn.  

Doel gebruik gegevens  
Voor SBG zijn de gegevens over bewoners en ouders/verzorgers noodzakelijk om aan te 
kunnen merken als gerechtigde deelnemer en om de contracten te kunnen opstellen die 
ertoe leiden dat de bewoner de noodzakelijke zorg en begeleiding kan ontvangen. 
Verwerking van de gegevens is noodzakelijk om de uitvoering van de verschillende 
overeenkomsten te kunnen garanderen. Mailadressen zijn noodzakelijk om de gewenste 
onderlinge communicatie en informatie mogelijk te maken.  

SBG gebruikt de gegevens van de bewoners en diens ouders/verzorgers voor:  
- het jaarlijks op te stellen/aan te passen individueel zorgcontract en de 

bijbehorende bepalingen, voorwaarden en toelichting bij dit zorgcontract;  
- de Deelname-overeenkomst;  
- het opstellen van facturen.  

SBG gebruikt (mail)adresgegevens van de bewoners en hun betrokkenen voor het (doen) 
organiseren van vergaderingen/bijeenkomsten en sociale activiteiten voor en met de 
bewoners.  

Opslag en verwerking van gegevens  
De verzamelde gegevens worden door de volgende personen voor de volgende doelen 
gebruikt:  

- door de secretaris/penningmeester van SBG  voor het opstellen van individuele 
zorg-, woon- en huishoudelijke contracten. Zorgcontracten worden opgesteld 
volgens het geldende format van de SVB / Zorgkantoor. Deze gegevens worden 
jaarlijks geactualiseerd;  

- door de penningmeester van SBG voor het opstellen van de (zorg)facturen, en het 
innen van periodieke bijdragen;  

- door de secretaris om informatie over (nieuwe) bewoners (naam, geboortedatum, 
adres) door te geven aan zorgverlener;  

- door de secretaris voor het organiseren van vergaderingen en sociale activiteiten. 
Gegevens van bewoners of diens betrokkenen worden nooit beschikbaar gesteld aan 
derden, tenzij met uitdrukkelijke toestemming.  
Gegevens worden bewaard zolang als nodig is.  

Toegang tot gegevens  
De secretaris en penningmeester van SBG hebben toegang tot de gegevens die zijn 
opgeslagen in aparte bestanden op een met toegangscode beveiligde privé-computer. 
Beiden hebben geheimhoudingsplicht jegens derden.  
De websitebeheerder heeft toegang tot de adresbestanden en de fotobestanden. De 
leden van SBG hebben elk een eigen toegangscode van de interne website.  

Privacy rechten 
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. 
Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in 
te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens. Je 
kunt je verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of verzoek tot intrekking van je 
toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens, sturen naar de 
secretaris SBG: info@buitengewoon.org. 
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