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Privacyverklaring Website 
 
Wij vinden het bij Zorgverlening Het Baken belangrijk dat er goed met uw persoonsgegevens wordt 
omgegaan. Daarom leggen wij in diverse privacyverklaringen uit welke persoonsgegevens wij van jou 
verzamelen en waarom. Ook geven wij aan wat uw rechten zijn als het gaat om de verwerking van 
persoonsgegevens.  
 
Zorgverlening Het Baken heeft een privacyverklaring voor zowel de cliënt, medewerker, sollicitant en 
vrijwilliger als de bezoeker van de website. Deze zijn alle drie op de website van Zorgverlening Het 
Baken gepubliceerd. 
 
Persoonsgegevens die verwerkt worden 
Zorgverlening Het Baken kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van zorg 
gerelateerde diensten en/of producten van Zorgverlening Het Baken, en/of omdat u deze zelf bij het 
invullen van een contact, nieuwsbrief of sollicitatie formulier op de website aan Zorgverlening Het 
Baken verstrekt. Zorgverlening Het Baken kan de volgende persoonsgegevens verwerken: 
 

 Uw voor- en achternaam 

 Uw adresgegevens 

 Uw telefoonnummer 

 Uw geslacht 

 Uw geboortedatum 

 Uw e-mailadres 

 Uw IP-adres 

 
Waarom heeft Zorgverlening Het Baken uw persoonsgegevens nodig? 
Zorgverlening Het Baken verwerkt uw persoonsgegevens om haar wettelijke taken ten aanzien van 
zorg, behandeling en huisvestering van cliënten uit te voeren. Daarnaast om gegevens van 
medewerkers c.q. vrijwilligers te verwerken bij een sollicitatie procedure.  
 
Ook kan Zorgverlening Het Baken telefonisch contact met u opnemen als u daar om verzoekt, en/of 
om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt 
niet bereikt kunt worden. 

 
Hoe lang bewaart Zorgverlening Het Baken uw persoonsgegevens?  
Zorgverlening Het Baken bewaart persoonsgegevens die zij verwerkt niet langer dan noodzakelijk is 
voor het doel van de gegevensverwerking dan wel op grond van de Archiefwet is vereist. 

 
Delen met anderen 
Zorgverlening Het Baken verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden als dit nodig is voor de 
uitvoering van een (zorg) overeenkomst met u en/of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 
In alle andere gevallen vragen wij eerst om uw toestemming. 
 
In kaart brengen websitebezoek 
Op de website van Zorgverlening Het Baken worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, 
waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser 
meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. 
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Zorgverlening Het Baken gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze 
gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt. 

 
Cookieverklaring 
Zorgverlening Het Baken maakt voor de website alleen gebruik van functionele cookies. Deze cookies 
onthouden de inlognamen van beheerders. De functionele cookies hebben geen betrekking op de 
bezoeker van www.zorgverlening-hetbaken.nl, zodoende is het voor Zorgverlening Het Baken niet 
benodigd om een cookie script te plaatsen op de website. 

 
Google Analytics 
Zorgverlening Het Baken maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de 
websitegebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van Zorgverlening Het Baken bij Google 
zoekresultaatpagina’s zijn.  
 
De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), 
overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacy 
beleid van Google voor meer informatie. 
 
Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten 
over de website aan Zorgverlening Het Baken te kunnen verstrekken en om haar adverteerders 
informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie 
aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden 
de informatie namens Google verwerken. Zorgverlening Het Baken heeft hier geen invloed op. 
 
Zorgverlening Het Baken heeft Google geen toestemming gegeven om via Zorgverlening Het Baken 
verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten. 

 
Nieuwsbrief 
Zorgverlening Het Baken biedt nieuwsbrieven aan via Mailchimp waarmee wij geïnteresseerden uit 
ons netwerk informeren over de activiteiten en beweegredenen van Zorgverlening Het Baken. Iedere 
nieuwsbrief bevat een mogelijkheid waarmee u zich kunt afmelden. Het abonneebestand van de 
nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt. 
 
Uw persoonsgegevens geven wij door aan Mailchimp. Mailchimp is gevestigd in de Verenigde Staten. 
Mailchimp is gecertificeerd voor het EU-US Privacy Shield op grond waarvan gegevens veilig met haar 
uitgewisseld kunnen worden. Wij hebben tevens een verwerkersovereenkomst met Mailchimp 
gesloten. 

 
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een 

verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar fg@zorgverlening-hetbaken.nl. 
Zorgverlening Het Baken zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren. 
 
Beveiligen 
Zorgverlening Het Baken neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende 
maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en 
ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Zorgverlening Het Baken maakt gebruik van 
een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen 
vallen. 
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Wijzigingen in deze privacyverklaring 
Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 17 oktober 2018. De tekst van deze 
privacyverklaring kan door Zorgverlening Het Baken worden aangepast wanneer er nieuwe 
ontwikkelingen zijn, bijvoorbeeld wanneer de privacywetgeving verandert of wanneer er een 
aanpassing is in onze bedrijfsactiviteiten.  

 
Vragen 
Voor vragen, opmerkingen en/of klachten over de wijze waarop Zorgverlening Het Baken met 
persoonsgegevens omgaat kunt u contact opnemen met de Functionaris Gegevensbescherming (FG). 
 
Zorgverlening Het Baken 
t.a.v. de Functionaris Gegevensbescherming 
Postbus 10 
8080 AA Elburg 
E-mail: fg@zorgverlening-hetbaken.nl  

 
Een klacht indienen 
Als u vindt dat wij u niet op de juiste manier helpen als het gaat om uw persoonsgegevens neemt u 
dan eerst contact op met de Functionaris Gegevensbescherming. Wanneer u niet tevreden bent over 
de oplossing of het advies van de Functionaris Gegevensbescherming dan heeft u de mogelijkheid om 
een klacht in te dienen bij de toezichthouder de Autoriteit Persoonsgegevens. 

 
www.zorgverlening-hetbaken.nl is een website van Zorgverlening Het Baken. 

mailto:fg@zorgverlening-hetbaken.nl
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten/klacht-indienen-bij-de-ap
http://www.zorgverlening-hetbaken.nl/

