Privacy-statement
Lang Leve Thuis hecht veel waarde aan de privacy van haar bewoners. Onze medewerkers
zijn zich bewust van het belang van uw privacy en gaan zorgvuldig met uw gegevens om.

Persoonsgegevens die wij verwerken?
Lang Leve Thuis verwerkt(gebruikt) persoonsgegevens over onze bewoners en valt onder de
Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst(WGBO). Hierdoor zijn wij verplicht
een dossier over onze bewoners bij te houden. Wij zijn ervan bewust dat deze gegevens, die
over de gezondheid van de bewoners gaan, gevoelig van aard kunnen zijn. Om deze reden
zullen wij niet meer gegevens gebruiken dan noodzakelijk is. Daarnaast krijgen onze
medewerkers slechts inzage in de gegevens die zij voor het uitvoeren van haar
werkzaamheden nodig hebben.

Hoe lang bewaren wij uw gegevens?
Lang Leve Thuis bewaart de persoonsgegevens van haar bewoners niet langer dan strikt
nodig is. In de wet is opgenomen dat de gegevens van de bewoners minimaal 15 jaar
bewaard moeten blijven. Lang Leve Thuis zal na deze minimale periode de dossiers
vernietigen.

Met wie delen wij uw gegevens?
Lang Leve Thuis geeft de gegevens van haar bewoners niet aan anderen en zal deze
uitsluitend gebruiken om aan haar verplichtingen voor onze bewoners en hun wettelijke
vertegenwoordigers te voldoen, of wanneer dit wettelijk verplicht is. De gegevens worden
vertrouwelijk gebruikt en worden in ons (ECD) systeem beveiligd. Met de aanbieders van het
systeem is dit in een contract vastgelegd.

Hoe kunt u uw gegevens inzien, aanpassen of verwijderen?
Bewoners hebben het recht hun persoonsgegevens in te zien, te verbeteren of (onder
voorwaarden) te verwijderen. Een verzoek tot inzage, aanpassing of verwijdering van
persoonsgegevens kunnen per e-mail of schriftelijk worden gestuurd naar de contactpersoon
van de bewoner, dit is meestal de EVVér. Om er zeker van te zijn dat het verzoek door
bewoner of de vertegenwoordiger van de bewoner is gedaan, kan extra informatie ter
identificatie worden gevraagd, zoals een kopie van het identiteitsbewijs waarbij pasfoto en
BSN-nummer zwartgemaakt zijn. Dit ter bescherming van de privacy van bewoners. Lang
Leve Thuis zal zo snel mogelijk, maar binnen één maand, op uw verzoek reageren.

Hoe zijn mijn gegevens beveiligd
Lang Leve Thuis neemt de bescherming van de persoonsgegevens van de bewoners
serieus en neemt dan ook maatregelen om misbruik, verlies en onbevoegde toegang tegen
te gaan. Als een bewoner of vertegenwoordiger de indruk heeft dat de gegevens niet goed
beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, kan contact opgenomen worden met het
bestuur op bestuur@langlevethuis.nl.

