
Privacy en uw persoonsgegeven, hoe gaan wij daarmee om? 

Glorieuxpark legt uw persoonsgegevens vast en verwerkt ze. Zij gaat hierbij zorgvuldig met uw 

privacy om. De wijze waarop Glorieuxpark met uw persoonsgegevens omgaat is aan wettelijke 

regels gebonden. Hieronder geeft Glorieuxpark kort, helder en zo eenvoudig mogelijk de essentie 

van deze regels weer. 

 

Waarom heeft Glorieuxpark persoonsgegevens nodig, waarvoor verwerkt Glorieuxpark 

ze? 

Glorieuxpark verwerkt alleen maar persoonsgegevens voor duidelijke doelen en als daar een goede 

reden voor is. Dit noemt de wet “doelbinding”. Gegevens mogen alleen voor deze doelen gebruikt 

worden of voor doelen die er logisch bij aansluiten. 

 

Voor de bewoners is dat met name het beheren van de wachtlijsten en het op de juiste manier en 

met de juiste financiering in zorg nemen. Daarna gebruikt Glorieuxpark ze om de zorg te plannen 

en te registreren en de verleende zorg en diensten ook te rapporteren. Als er hiervoor ook 

gegevens van bijvoorbeeld een vertegenwoordiger, mantelzorger en/of contactpersonen 

noodzakelijk zijn, dan verwerkt Glorieuxpark deze ook. Tenslotte gebruikt Glorieuxpark de 

persoonsgegevens om de geleverde zorg en diensten te declareren of te facturen. Hiervoor geeft 

Glorieuxpark de gegevens door aan o.a. zorgverzekeraars of gemeente.  

 

Voor de medewerkers gaat het voornamelijk om sollicitanten en het opstellen en voorbereiden van 

de arbeidsovereenkomst. Ook verwerkt Glorieuxpark persoonsgegevens als u bij Glorieuxpark in 

dienst bent, voor Glorieuxpark werkzaamheden verricht of vrijwilliger bent. Dat doet Glorieuxpark 

met name om uw salaris en andere vergoedingen te betalen, de rooster- en urenverantwoording te 

kunnen maken en om uw opleidingen en certificaten bij te houden. Persoonsgegevens moet 

Glorieuxpark ook doorgeven aan o.m. de Belastingdienst, pensioenverzekeraar en UWV 

 

Welke persoonsverwerkingen Glorieuxpark allemaal verwerkt, wordt bijgehouden in een 

persoonsgegevensverwerkingsregister. 

 

Mag Glorieuxpark wel persoonsgegevens verwerken? 

Glorieuxpark mag alleen persoonsgegevens verwerken als de wet dat toestaat. Dit noemt de wet 

“grondslag”. Deze grondslag heeft Glorieuxpark als Glorieuxpark uw persoonsgegevens verwerkt 

omdat Glorieuxpark een overeenkomst of contract heeft of willen sluiten (bijvoorbeeld een zorg- en 

dienstverleningsovereenkomst of een arbeidsovereenkomst). Of als een wet Glorieuxpark verplicht 

persoonsgegevens te verwerken. Dit geldt bijvoorbeeld voor alle wetten die de financiering en 

verantwoording van de zorg regelen of wetten die Glorieuxpark verplichten belasting- of 

pensioengegevens door te geven. Soms verwerkt Glorieuxpark gegevens omdat Glorieuxpark daar 

een groot belang bij heeft, zoals bij camerabewaking van de panden. En soms vraagt Glorieuxpark 

ook toestemming om persoonsgegevens te mogen verwerken. 

 

Wat gebeurt er met uw gegevens en wat zijn uw rechten? 

U hebt het recht om te weten welke persoonsgegevens er van u verwerkt worden en wat er met uw 

persoonsgegevens gebeurt. U mag ze inzien, laten wijzigen als ze onjuist zijn, u mag in bepaalde 

gevallen ook vragen om te stoppen met verwerken en de gegevens te verwijderen. Ook mag u uw 

toestemming (als u die gegeven hebt) weer intrekken. Als u van mening bent dat er iets niet klopt 

of niet goed wordt gedaan, dan mag u daar een klacht over indienen.  

 

Glorieuxpark bewaart uw gegevens veilig en zorgvuldig 

Glorieuxpark bewaart uw gegevens niet langer dan noodzakelijk of wettelijk is voorgeschreven. Die 

bewaartermijn komt vaak uit de wet, maar als ze niet door de wet worden voorgeschreven, dan 

moet Glorieuxpark duidelijk aangeven hoe lang Glorieuxpark de gegevens bewaart en waarom voor 

die termijn is gekozen.  

 



Alle medewerkers hebben, vaak vanuit de wet en ook vanuit hun arbeidsovereenkomst, een 

geheimhoudingsplicht.  

 

De gegevens worden passend beveiligd, zowel technisch als organisatorisch. Hoe Glorieuxpark dat 

doen, heeft Glorieuxpark vastgelegd in haar informatiebeveiligingsbeleid. Mocht er onverhoopt iets 

misgaan, dan heeft Glorieuxpark daarvoor een procedure “Melden Datalekken”.   

 

Nadere informatie 

Meer informatie over bijvoorbeeld de aard van de persoonsgegevens die Glorieuxpark van u 

registreert en de wijze waarop Glorieuxpark de vertrouwelijkheid van uw gegevens waarborgt, kunt 

u lezen in het privacyreglement van Glorieuxpark. Ook kunt u voor meer informatie terecht bij de 

leidinggevenden (medewerkers) of contactpersoon (bewoners).   

 

Hebt u vragen of klachten? 

Misschien wilt u graag meer weten over de wijze waarop Glorieuxpark met uw persoonsgegevens 

omgaat. Glorieuxpark staat graag voor u klaar. Aarzel dan niet om contact op te nemen met uw 

contactpersoon, uw leidinggevende of uw vrijwilligerscoördinator. Hebt u een klacht, dan kunt u 

deze indienen volgens de klachtenprocedure van Glorieuxpark. Ook kunt u terecht bij de 

Functionaris Gegevensbescherming (registratienummer FG007520) via het bestuurssecretariaat 

van Glorieuxpark of de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Uw contactpersoon, leidinggevende, of 

uw vrijwilligerscoördinator helpen u graag verder.   

  

Glorieuxpark Eindhoven 

Geldropseweg 170 

5613 LN Eindhoven 

 

040 294 75 00 

info@glorieuxpark.nl 

 


