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Privacyreglement
Onze gezamenlijke organisatie is actief op het gebied van dagbesteding, wonen
en logeren. Ten behoeve van al haar activiteiten registreert zij gegevens van
haar clienten.
Het doel van dit privacyreglement is de ouders/voogd op de hoogte te stellen
van de aard van de gegevens die worden verwerkt, waarom ze worden
verwerkt, wat ermee gebeurt en welke rechten een ouder/voogd heeft ten
aanzien van de gegevensverwerking.
Artikel 1: Begripsbepaling
In dit reglement wordt verstaan onder:
FunCooking, Tinq, Particulier Wooninitiatief Haren (PWH
Alle participerende zelfstandigen/begeleiders; Coöperatie Haren Werkt!,
www.lammertwedda.nl, Yders punt, ProCare, Logement Bakker, Ryan
Horstman, Anja Hilbolling, Milou Russchen en Jan Rabbers.
Registratie
Alle administratie
Ouders/voogd
Wettelijke vertegenwoordiger van de client
Artikel 2: Doel van de registratie
Het doel van de registratie is te kunnen beschikken over de gegevens die
noodzakelijk zijn voor het realiseren van de doeleinden van een zorgplan,
ondersteuningsplan en de begeleiding, die wij in samenwerking met
ouders/voogd en de client uitvoeren.
Het gebruik van de gegevens vindt alleen plaats volgens de bepaling van dit
reglement.
Er worden geen gegevens in de registratie opgenomen voor andere doeleinden
dan hierboven vermeld. Ook worden geen gegevens geregistreerd anders dan
die voor dit doel noodzakelijk zijn.

Artikel 3: Opgenomen gegevens
Wij verwerken de gegevens die door de opdrachtgever bij de start van het
traject worden aangeleverd. Dit zijn gegevens als naam, adres, woonplaats,
geslacht, geboortedatum, BSN, telefoonnummer, nationaliteit, gegevens over de
indicatie/hulpvraag, achtergrond/problematiek(en), eventuele uitkering,
gevolgde opleidingen, diploma’s en opgedane werkervaring.
Ook worden gegevens verwerkt die bij het intakegesprek naar voren zijn
gekomen en die van belang (kunnen) zijn in de zorg voor de client.
Deze gegevens kunnen gedurende het begeleidingstraject worden aangevuld met
een voor de client ontwikkeld begeleidingsplan/ondersteuningsplan. Dit plan
omvat alle activiteiten en producten die voor de client zullen worden ingezet,
alsmede de behaalde resultaten hiervan.
Tijdens het begeleidingstraject kunnen er foto’s worden gemaakt die op social
media worden gezet. Hierbij wordt niet de naam van de client vermeld of de
locatie.
Artikel 4: Verwijdering en vernietiging persoonsgegevens
Persoonsgegevens worden uit de registratie verwijderd, zodra hun
aanwezigheid niet langer noodzakelijk is voor het doel van de registratie. De
bewaartermijn van clientgegevens is 1 jaar na afsluiting van de begeleiding.
Verwijderde persoonsgegevens worden, indien bewaring noodzakelijk is,
gearchiveerd in een afzonderlijke registratie met een bewaringstermijn van 5
jaar.
Artikel 5: Toegang tot de registratie
Wij wijzen de ouder/voogd op het feit dat de client wordt opgenomen in onze
registratie. De ouder/voogd heeft recht om de geregistreerde gegevens in te
zien.
Binnen ons team hebben alleen de begeleiders, die rechtstreeks betrokken zijn
bij de begeleiding aan of ten behoeve van de client, tengevolge van hun
taakuitoefening het recht om de persoonsgegevens te mogen inzien.
Wij hebben alleen toegang tot de persoonsgegevens als dit noodzakelijk is in
verband met de algemene verantwoordelijkheid.

Begeleiders van FunCooking kunnen persoonsgegevens verstrekken aan:
Derden, uitsluitend met toestemming van de ouder/voogd. Persoonsgegevens
zijn voor derden toegankelijk voor zover dit nodig is om de dienstverlening
optimaal te kunnen uitvoeren en voortzetten.
Artikel 6: Correctierecht
Indien een client/ouder/voogd wijzigingen of aanvulling verlangt van zijn of
haar betreffende gegevens, moet dit worden aangegeven bij de voorzitter van de
Coöperatie Haren Werkt!
Artikel 7: Klachten
Indien een ouder/voogd van mening is dat de bepalingen van dit reglement niet
worden nageleefd of indien hij een andere reden van klagen heeft, dient hij/zij
zich schriftelijk te wenden tot de voorzitter van de Coöperatie Haren Werkt!
Artikel 8: Looptijd en inwerkingtreding
Onverminderd eventuele wettelijke bepalingen is dit reglement van kracht
gedurende de gehele looptijd van de registratie.
Dit reglement is in werking getreden per april 2020 en is ter plaatst en via de
website www.harenwerkt.nl in te zien.

Camera reglement
Artikel 1 begripsbepalingen
FunCooking, Tinq, Particulier Wooninitiatief Haren (PWH)
Alle participerende zelfstandigen/begeleiders; Coöperatie Haren Werkt!,
www.lammertwedda.nl, Yders punt, ProCare, Logement Bakker, Ryan
Horstman, Anja Hilbolling, Milou Russchen en Jan Rabbers.
Bestand
Elk gestructureerd geheel van persoonsgegevens, dat volgens bepaalde criteria
toegankelijk is en betrekking heeft op verschillende personen.
Betrokkene
Degene op wie een persoonsgegeven betrekking heeft. Alle participerende
zelfstandigen/begeleiders en/of clienten.
Cameratoezicht
Toezicht met behulp van camera’s of andere huidige en toekomstige apparatuur
waarmee toezicht kan worden uitgeoefend.
Persoonsgegeven
Elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke
persoon.
Artikel 2 doel en werkingssfeer.
Dit reglement is van toepassing op FunCooking, Tinq, PWH en betreft allen die
zich bevinden op de terreinen van FunCooking, Tinq en PWH.
Met behulp van cameratoezicht wordt beeldinformatie geregistreerd. Deze
registratie geschiedt met het doel de onbevoegde beïnvloeding van de
bedrijfsactiviteiten een halt toe te roepen.
Artikel 3 algemene uitgangspunten
1. Persoonsgegevens, gerelateerd aan gebruik van cameratoezicht worden
niet langer bewaard dat noodzakelijk, met inachtneming van de daarvoor
gestelde termijnen in de AVG en de archiefwet.
2. Toegang tot de via cameratoezicht verkregen persoonsgegevens hebben
FunCooking, Tinq en PWH.
De bij het incident betrokken client, en zijn/haar ouders/voogd.
Beeldinformatie kan aan derden (zoals politie) worden verstrekt indien het
belang van FunCooking, Tinq en PWH.

Artikel 4 vastlegging en gebruik gegevens.
1. Het door FunCooking, Tinq, PWH verzamelen en verwerken van door camera
toezicht verkregen persoonsgegevens is uitsluitend toegestaan ten behoeve van
A. De bescherming van de veiligheid en gezondheid van een of meer
natuurlijke personen;
B. De beveiliging van de toegang tot gebouwen en terreinen;
C. De bewaking van zaken die zich op terreinen bevinden;
D. Het vastleggen van incidenten;
2. De door middel van cameratoezicht geregistreerde persoonsgegevens worden
vastgelegd. Deze registratie geschiedt ten behoeve van de hiervoor beschreven
doelen. Vastgelegde gegevens worden maximaal vier weken bewaard, tenzij
sprake is van incidenten.
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