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Privacyverklaring  

 

Stichting  Hospice IJsselOever, gevestigd aan Steenloperstraat 159/161, 2901 AP Capelle aan den 

IJssel, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze 

privacyverklaring. 

Contactgegevens: 

Hospice IJsselOever, Steenloperstraat 159/161 

2901 AP Capelle aan den IJssel 

Tel.: 010 – 25 43 047 

De manager is de verantwoordelijk voor de gegevensbescherming van Hospice IJsselOever. Zij is te 

bereiken via info@hospiceijsseloever.nl 

1. Verwerking persoonsgegevens  

Hospice IJsselOever verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten 

en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Persoonsgegevens die wij verwerken zijn: 

- Voor- en achternaam 

- Geslacht 

- Geboortedatum 

- Geboorteplaats 

- Adresgegevens 

- Telefoonnummer 

- E-mailadres 

- Bankrekeningnummer 

2. Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens  

Hospice IJsselOever verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u: 

- Godsdienst of levensovertuiging in verband met uw dieet 

- Gezondheid in verband met de dienstverlening aan u 

- Burgerservicenummer (BSN) in verband met de dienstverlening aan u 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken. 

tel:010%202543047
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Hospice IJsselOever verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen: 

- Het afhandelen van uw betaling 

- Het leveren van onze diensten 

- U of uw familie te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te 

kunnen voeren 

3. Inzage in persoonsgegevens  

In verband met onze zorgverlening hebben de volgende categorieën van ontvangers inzage in uw 

gegevens: 

- Vrijwilligers  

- Coördinatoren  

- Verpleegkundigen 

- Uw huisarts 

- Indien nodig voor de zorgverlening aan u kan er overleg met uw medisch specialist plaatsvinden 

4. Geautomatiseerde besluitvorming 

Hospice IJsselOever neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken 

die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden 

genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een 

medewerker van Hospice IJsselOever) tussen zit. Hospice IJsselOever gebruikt de volgende 

computerprogramma's of -systemen: 

- ONS bewonersinformatiesysteem. Hierin worden uw gegevens die onder 1 zijn genoemd, 

verwerkt. 

4. Hoe lang we persoonsgegevens bewaren 

Hospice IJsselOever bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te 

realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens blijven binnen Nederland. Wij 

hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: 

Categorie:  

Persoonsgegevens, NAW. Bewaartermijn 1 jaar, ten behoeve van facturering en de jaarlijkse 

herdenkingsdienst. 

Financiële gegevens i.v.m. betalingen vanuit zorgverzekeraar en belastingdienst vanwege wettelijke 

verplichting. Bewaartermijn 7 jaar. 

Dossier. Bewaartermijn, geen. Wordt na overlijden meegegeven aan familie.           
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5. Delen van persoonsgegevens met derden 

Hospice IJsselOever verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit 

nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke 

verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een 

bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid 

van uw gegevens. Hospice IJsselOever blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. 

6. Uw rechten  

Degenen van wie persoonsgegevens worden verwerkt (betrokkenen) hebben de volgende rechten: 

- het recht op informatie; 

- het recht op inzage; 

- het recht op rectificatie 

- het recht op gegevenswissing (vergetelheid); 

- het recht op beperking van de verwerking; 

- het recht op overdraagbaarheid (dataportabiliteit); 

- het recht van bezwaar; 

- het recht niet te worden onderworpen aan geautomatiseerde individuele besluitvorming / 

profilering; 

- eventuele toestemming die gegeven is kan worden ingetrokken. 

Als u gebruik wenst te maken van (een van) deze rechten, neem contact op met ons. 

7. Klachten 

Mocht u het ergens niet mee eens zijn of een klacht hebben verzoeken wij u om eerst contact op te 

nemen met de manager om de situatie te bespreken. U heeft ook de mogelijkheid om rechtstreeks 

een klacht in te dienen bij de toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. 

 


