
 

 

 
 
 
 

In de Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG) wordt nauwkeurig beschreven aan welke 
eisen en voorwaarden organisaties moeten voldoen als zij persoonsgegevens verwerken. Als u exact 
wilt weten wat uw rechten en onze verplichtingen zijn verwijzen wij u naar de tekst van de AVG.  
 
PRIVACYREGLEMENT  -    CLIENTEN 
  
U bent cliënt van De Pieter Raat Stichting (hierna DPRS), bijvoorbeeld omdat u woont binnen één van 
onze locaties, één van onze locaties bezoekt voor dagbesteding en/of thuiszorg of andere zorg van 
DPRS krijgt. Binnen De Pieter Raat Stichting wordt specifieke informatie over uw persoonsgegevens 
verzameld en vastgelegd in het (elektronische) cliëntendossiers. Dit is noodzakelijk om de zorg- en 
dienstverlening aan u zo goed mogelijk te kunnen leveren. Deze gegevens zijn bijvoorbeeld 
geboortedatum, woonplaats, medicatie en zorgverzekeraar. Ook als u potentiële DPRS cliënt bent of 
de mantelzorger, contactpersoon of vertegenwoordiger van een DPRS cliënt bent, verwerken wij 
soms persoonsgegevens van u. Uw persoonsgegevens worden verwerkt conform de Algemene 
Verordening Gegevensbescherming (AVG).  
 
In het Privacyreglement voor Cliënten geeft DPRS aan op welke manier wij de AVG ten aanzien van u 
toepassen binnen onze organisatie en waarom we dat doen. Indien u het Privacyreglement wilt 
ontvangen dan kan u deze opvragen bij s.thijssen@dprs.nl.  
 
PRIVACYREGLEMENT  -    SOLLICITANTEN, MEDEWERKERS & VRIJWILLIGERS 
 
Je bent medewerker, vrijwilliger of sollicitant bij De Pieter Raat Stichting. Om uitvoering te geven aan 
de relatie die DPRS met jou heeft, is het soms nodig dat DPRS persoonsgegevens van jou gebruikt. 
Welke persoonsgegevens en hoeveel persoonsgegevens worden verwerkt is afhankelijk van jouw 
onderliggende relatie met DPRS. Zo kunnen NAW gegevens voor vrijwilligers voldoende zijn maar is 
er (veel) meer nodig voor medewerkers, zoals een kopie van uw paspoort of uitkeringsgegevens. 
 
In dit Privacyreglement Sollicitanten, Medewerkers en Vrijwilligers geeft DPRS aan op welke manier 
wij de privacy regels ten aanzien van u als medewerker, vrijwilliger en/of sollicitant toepassen binnen 
onze organisatie en waarom we dat doen op die manier. Indien u het Privacyreglement wilt 
ontvangen dan kan u deze opvragen bij s.thijssen@dprs.nl.  
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