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Privacy beleid
Socra zorggroep respecteert de privacy van de bezoekers van onze website en van onze (potentiële)
cliënten, leveranciers en medewerkers. Daarom hebben wij een privacy beleid dat in
overeenstemming is met de Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679. Op basis
hiervan behandelen wij de persoonlijke informatie die je ons verschaft zorgvuldig en persoonlijk.
Door het bezoeken van de website van Socra zorggroep en door gebruik te maken van de diensten
die Socra zorggroep aanbiedt, dan wel op enige andere wijze zaken te doen met Socra zorggroep of
als werknemer werkzaam bent bij Socra zorggroep, verwerken we jouw gegevens overeenkomstig de
voorwaarden zoals in deze privacyverklaring opgenomen. Deze privacyverklaring is van toepassing op
het bezoeken van de website, alle dienstverlening, contracten en werknemers van Socra zorggroep.

Persoonsgegevens
De persoonsgegevens die wij gebruiken om de bezoekers van onze website en van onze (potentiële)
cliënten, leveranciers en medewerkers van dienst te kunnen zijn betreffen de volledige
(bedrijfs)naam, e-mailadres, telefoonnummer, NAW-gegevens, begeleidingsplannen met medische
inhoud van (potentiële) cliënten, Burgerservicenummer, geboortedatum, geslacht en
betalingsgegevens.

Doeleinden en gronden van verwerking persoonsgegevens
Om de bezoekers van onze website en van onze (potentiële) cliënten, leveranciers en medewerkers
verder te helpen is het noodzakelijk om enkele persoonsgegevens te gebruiken.
Hieronder vermelden wij onze doeleinden;
 Verwerken van persoonsgegevens van (potentiële) cliënten of leveranciers teneinde opdrachten
uit te kunnen voeren (en te verbeteren) en informatie te verstrekken aangaande onze
dienstverlening ter uitvoering van de overeenkomst;
 Verwerken van persoonsgegevens van (potentiële) cliënten of leveranciers teneinde vragen via
een contactformulier op de website te beantwoorden;
 Verwerken van persoonsgegevens van (potentiële) cliënten betreffende het persoonlijk medisch
dossier, uitsluitend ten behoeve van een correct zorgaanbod;
 Verwerken van persoonsgegevens van opdrachtgevers, leveranciers, abonnees teneinde de
(financiële) administratie te voeren;
 De gegevensverwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen;
 Verwerken van personeelsgegevens teneinde de personeelsadministratie te kunnen voeren.
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Sociale media
Indien je met ons communiceert via één van onze social mediapagina’s, ontvangt Socra zorggroep je
persoonsgegevens waaronder je (gebruikers)naam, je profielfoto, je telefoonnummer, je woonplaats
en je geslacht. Dit kan bijvoorbeeld LinkedIn zijn. Alle gegevens worden opgeslagen die Socra
zorggroep middels de communicatie via social mediapagina’s ontvangt. Deze gegevens worden
gebruikt ter uitvoering van de overeenkomst, dienstverlening of een ander onder “Doeleinden en
gronden verwerking persoonsgegevens” genoemde reden.

Bewaartermijn
Socra zorggroep bewaart je persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden
waarvoor zij worden verwerkt. In sommige gevallen zullen wij je persoonsgegevens dienen te
bewaren ter voldoening aan de op ons rustende wettelijke bewaarplichten. Wanneer je niet meer tot
ons in een contractuele verhouding staat en de wettelijke bewaarplichten niet meer toepasselijk zijn,
zullen wij jouw persoonsgegevens niet langer bewaren.

Recht op inzage, correctie en verwijdering van gegevens
Je hebt het recht tot inzage van je persoonsgegevens en het recht tot rectificatie (corrigeren) van je
persoonsgegevens indien deze onjuist of onvolledig zijn. Daarnaast heb je ook het recht om je
persoonsgegevens te laten wissen.
Wanneer je inzage, correctie en/of verwijdering van jouw gegevens wenst dien je een schriftelijk
verzoek in, zie onderstaande mogelijkheden;
 Per email
info@socrazorggroep.nl
 Per brief
Socra zorggroep
Tweede Oude Heselaan 466B
6542 VK Nijmegen

Beveiliging
Om je persoonsgegevens zorgvuldig te beheren heeft Socra zorggroep beveiligingsmaatregelen
getroffen. Het betreft zowel organisatorische als technische maatregelen om de gegevens van de
bezoekers van onze website, personen die gebruik maken van de diensten die Socra zorggroep
aanbiedt, dan wel op enige andere wijze zaken doet met Socra zorggroep of als werknemer
werkzaam is bij Socra zorggroep te beveiligen tegen verlies en/of onrechtmatige verwerking. De
persoonsgegevens worden opgeslagen bij een externe server. Socra zorggroep heeft tevens
maatregelen getroffen om haar elektronische apparatuur veilig te kunnen gebruiken. De ruimtes
waar je gegevens worden opgeslagen zijn beveiligd.

Wijziging privacyverklaring
Wij behouden ons het recht voor deze privacyverklaring te allen tijde te wijzigen.
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