
Stichting Ygdrasil

Sticht ing Ygdrasi l

Privacy Verklaring
(in het kader van de AVG)

Hier vind je de privacy verklaring van Stichting Ygdrasil.

Hierin wordt omschreven hoe er met jouw persoonlijke

gegevens om wordt gegaan die worden verzameld door

Stichting Ygdrasil

jouw merk en visuele communicatie.

Mooie merken. houden we van.
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Jouw privacy

In deze privacy verklaring lees je alles over de

manier waarop jouw persoonsgegevens worden

verzameld en hoe daarmee omgegaan wordt. Zo

wordt uitgelegd waar jouw gegevens opgeslagen
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liggen en voor welke doelen jouw gegevens

opgeslagen worden. Daarnaast vind je hier ook al

jouw rechten met betrekking tot jouw gegevens en

hoe je gebruik kunt maken van die rechten.
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Beveiliging
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De privacyverklaring zal soms gewijzigd worden

door bijvoorbeeld wetswijzigingen. Het is daarom

raadzaam de verklaring periodiek te raadplegen.

Deze privacyverklaring zal ook worden

gepubliceerd op de website www.ygdrasil.nl.

Jouw Plichten07
bladzijde 10
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01.

Stichting Ygdrasil

Je leest op dit moment de privacy verklaring van

Stichting Ygdrasil. Stichting Ygdrasil is een

zorginstelling actief in de Gehandicaptenzorg.

Er zijn situaties waarin jouw gegevens door

Stichting Ygdrasil verzameld worden. Het is

daarom goed dat jij weet wat daarmee gedaan

wordt en hoe je jouw wensen rondom jouw

gegevens kan aangeven. Daarover gaat deze

verklaring.

Als jij je niet prettig voelt omtrent het gebruik

van jouw gegevens door Stichting Ygdrasil,

neem dan gerust contact op!

personeel@ygdrasil.nl | 0570 - 522 788

Langstraat 3 | 8131 BA| Wijhe |

KVK Nr. 41245338 (KvK - Zwolle)

Stichting Ygdrasil is een zorginstelling in de

gehandicaptenzorg in de regio Olst-Wijhe.

02.

Doel gegevens

Er wordt voor een aantal doelen persoons-

gegevens verzameld door Stichting Ygdrasil.

Deze worden hieronder toegelicht.

1. Gegevens van cliënten Ygdrasil

Als zorgorganisatie heeft Ygdrasil de

verplichting cliëntgegevens te verifiëren en te

beheren. De uitvoering daarvan ligt

grotendeels bij de cliëntenadministratie van

Ygdrasil. Dit onder verantwoording van de

directeur-bestuurder van Ygdrasil.

2. Gegevens van medewerkers Ygdrasil

Als zorgorganisatie en werkgever heeft Ygdrasil

de verplichting gegevens van medewerkers te

verifiëren en te beheren. De uitvoering

daarvan ligt grotendeels bij de afdeling P & O

van Ygdrasil. Dit onder verantwoording van de

directeur-bestuurder van Ygdrasil.

3. Overige gegevens

De website van Stichting Ygdrasil verzamelt

jouw gegevens om de website te verbeteren.

Deze gegevens zijn anoniem en zijn dus niet

gebonden aan jouw persoonlijke gegevens.

Denk hierbij aan informatie zoals de duur van je

website bezoek of de pagina’s die je veel

bezoekt.

Alle gegevens worden alleen verwerkt met jouw

uitdrukkelijke toestemming.
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03.

Ontvangers

De gegevens die Stichting Ygdrasil ontvangt,

verwerkt en verstuurd worden beheerd d.m.v.:

1. Externe Systeembeheerder

Ygdrasil zorgt er steeds voor dat haar ICT

omgeving op orde is. Zij heeft met WeKaDATA

en verwekingsovereenkomst gesloten. Systeem-

beheer is uitbesteed aan WeKaDATA zodat

monitoring, back-ups en updates een continue-

proces is en state-of-the-art.

2. Outlook-365

De e-mail van Ygdrasil verloopt via Outlook-365

van Microsoft. Ook hier monitoring, updates en

advies via WeKaDATA automatisering en

systeembeheer. Blijvend up-to-date.

3. Website

De website en back-ups van de website worden

gehost bij een deskundige externe partij. Op de

website van Ygdrasil is er geen mogelijkheid

persoonsgegevens in te vullen/achter te laten.

04.

Opslag periode

Jouw gegevens worden voor langere tijd

bewaard door Ygdrasil, maar nooit langer dan

nodig is voor het uitvoeren van activiteiten, tenzij

we op grond van een wettelijke regeling jouw

gegevens langer moeten bewaren (dat is 15 jaar)

Persoonsgegevens die worden vastgelegd zijn:

Naam, adres, woonplaats (NAW), BSN cliënt,

geboortedatum, tel. nummers, naam huisarts.

Datalekken

De meldplicht datalekken houdt bij Ygdrasil in

dat Ygdrasil direct een melding doet bij de

Autoriteit Persoonsgegevens (AP) zodra er een

ernstig datalek wordt geconstateerd. Soms

moet het datalek ook gemeld worden aan de

betrokkenen (de cliënten of hun vertegenwoor-

digers, de personeelsleden) van wie de

persoonsgegevens zijn gelekt). Bij een datalek

gaat het om toegang tot of vernietiging,

wijziging of vrijkomen van persoonsgegevens

bij Ygdrasil zonder dat dit de bedoeling is of

zonder dat dit wettelijk is toegestaan. Oorzaak

wordt z.s.m. opgespoord en weggenomen.
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06.

Beveiliging

Er worden van jouw persoonsgegevens geen

fysieke kopieën gemaakt. Indien wetgeving dit

vereist wordt er wel een kopie ID in jouw

dossier in een afgesloten kast bewaard. Je

gegevens worden dus alleen beheerd in een

beschermde (digitale) omgeving.

De persoonsgegevens die door Ygdrasil of

door eerder genoemde derden worden

beheerd, zijn alleen toegankelijk voor

personen die daar vanuit hun professie

bevoegdheid voor hebben.

Daarnaast wordt bezoek aan een beperkt aantal

websites beveiligd door een SSL certificaat. Dit

betreft met name de communicatie over

cliënten. Dit betekent dat de verbinding met

deze websites van Ygdrasil privé

is. Je herkent deze beveiliging aan het groene

slotje voor de url.

07.

Jouw rechten

1. Recht op inzage

Je hebt ten alle tijden het recht om jouw

gegevens op te vragen die bij Ygdrasil

vastgelegd en bewaard worden. Overleg dit met

je Persoonlijk Begeleider of met de Teamleider

van jouw locatie. De teamleider van jouw

locatie, maar ook de ZoCo en directeur van

Ygdrasil hebben inzagerecht in jouw dossier.

Cliënt heeft altijd het recht om zijn/haar dossier

in te zien. Dat geldt ook voor het OP en het

gesloten dossier dat op centraal kantoor in de

kluis ligt.

2. Recht op rectificatie

Kloppen je gegevens niet? Of zijn je gegevens

veranderd? Je hebt het recht om dit te laten

rectificeren door Ygdrasil.

Mocht jij de gegevens nodig hebben die bij

Ygdrasil opgeslagen liggen in het geval je

overstapt naar een andere zorginstelling of

werkgever, dan heb je het recht op overdracht.

Hierbij dient Ygdrasil al jouw gegevens over te

dragen aan de andere partij.

3. Recht op wissen van gegevens

Wil je niet langer dat jouw gegevens bij

Ygdrasil vastgelegd zijn? Dan heb je het recht

op het laten wissen van jouw gegevens.

4. Recht op het indienen van een klacht

Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij

Autoriteit Persoonsgegevens, als je vindt dat

Ygdrasil niet op de juiste manier met jouw

gegevens omgaat. Dit kan via hun website.

5. Recht op stop gegevensgebruik (bezwaar)

Wil jij niet dat Ygdrasil jouw gegevens gebruikt?

Dan heb je het recht op het stoppen van het

gebruik van jouw persoonsgegevens.

Het gebruik maken van deze rechten kan via

personeel@ygdrasil.nl. Het streven is om op

jouw verzoek binnen een week te reageren.
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Ygdrasil verwerkt persoonsgegevens op grond

van een gerechtvaardigd belang.

De gegevens die verplicht zijn om aan te leveren,

zijn de minimale benodigde gegevens.

Mocht het nodig zijn gegevens die jij hebt

gedeeld met Ygdrasil met anderen dan de

hierboven genoemde partijen te delen dan zal

daar eerst jouw toestemming voor worden

gevraagd.

Ygdrasil behoudt zich het recht de gegevens te

openbaren wanneer dit wettelijk is vereist dan

wel wanneer Ygdrasil dit gerechtvaardigd acht

om te voldoen aan een juridisch verzoek/proces

of om de rechten, eigendom of veiligheid van

Ygdrasil te beschermen. Daarbij trachten wij

altijd jouw recht op privacy zoveel mogelijk te

respecteren.

Heb je toch nog vragen? Neem gerust contact op

via onderstaande contactgegevens.

personeel@ygdrasil.nl

Postbus 28 | 8130 AA | Wijhe

KVK Nr. 41245338

08.

Jouw plichten

Privacy Verklaring

Stichting Ygdrasil

WIJHE
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