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Voorwoord 
 
Beste lezer,  
 
Dit register van verwerkingsactiviteiten behoort toe aan de organisatie Care For You en is van 
toepassing op alle dienstverlening die Care For You levert, zowel direct als indirect. Per 
verwerkingsactiviteit is in dit register van verwerkingsactiviteiten een aparte kolom gemaakt 
zodat voor de betrokkene duidelijk is welke persoonsgegevens er verwerkt worden door Care 
For You als verwerkingsverantwoordelijke.  
 
Care For You heeft dit register van verwerkingsactiviteiten opgesteld om aan de wettelijke 
verplichtingen in de AVG te voldoen. Dit kan betekenen dat soms sommige zaken behoorlijk 
juridisch zijn weggelegd. Wanneer u vragen heeft over dit register kunt u deze ten alle tijden 
richten tot uw zorgverlener of tot mij. U gebruikt hiervoor de gegevens die zijn vermeld in dit 
register van verwerkingsactiviteiten onder het kopje ‘samenvatting’.  
 
Met vriendelijke groet, 

 
Anita Palmen 
contactpersoon privacy aangelegenheden 
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Samenvatting 
Dit document bevat een overzicht van alle verwerkingsactiviteiten die door Care For You als 
verantwoordelijke worden verricht. Care For You is een personenvennootschap in de vorm van 
een vennootschap onder firma. De twee zorgverleners en vennoten van Care For You hebben 
besloten dat de mevrouw A.H.J.P. Palmen wordt aangemerkt als verwerkingsverantwoordelijke 
binnen de organisatie. Alle verzoeken tot inzage, aanpassing, correctie, verwijdering of 
dataportabiliteit zullen via haar verlopen. Ook eventuele vragen die betrokkenen hebben 
kunnen aan de haar worden voorgelegd.  
 
Op dit document zijn per datum opstelling twee zorgverleners betrokken bij de verwerking van 
de persoonsgegevens.  
 

1. Mevrouw A.H.J.P. Palmen 
2. Mevrouw S.C. Maijvis 

 
Alleen werkende vanuit het hieronder genoemde kantooradres. Het kantoor staat op het 
voornoemde adres dan ook ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.  
 
Adres: Lehartstraat 137, 5011KB Tilburg 
 
Telefoonnummer: 06-12319293 
 
E-mail adres: privacy@care-for-you.nl 
 
NB: voor alle gegevens die verwerkt worden, geldt dat deze gecontroleerd worden op juistheid. 
Als er gegevens niet juist zijn dan zullen deze aangepast worden. Alle verzoeken tot inzage, 
aanpassing, correctie, verwijdering of dataportabiliteit kunnen worden gericht per e-mail, 
whatsapp, brief of in persoon aan uw zorgverlener.    
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Verwerkingsactiviteit: zorgverlening 
Doeleinden  Het verlenen van zorg, waaronder ter uitvoering van de 

zorgovereenkomst (artikel 6 lid 1 sub b AVG) 

Welke 
persoonsgegevens 
van groepen mensen 
worden verwerkt? 

- Cliënten van Care For You 
- Netwerk van cliënten 
- Overige zorg/hulp-verleners van cliënten 

Type 
persoonsgegevens 

Cliëntgegevens: 
- NAW-gegevens 
- Geslacht 
- E-mailadres 
- Geboortedatum 
- Telefoonnummer 
- Financiële gegevens 
- Medische gegevens 
 
Gegevens van netwerk: 
- NAW-gegevens 
- Telefoonnummer 
- E-mail adres 
 
Overige zorg/hulp-verleners van cliënten: 
- NAW-gegevens 
- Telefoonnummer 
- E-mail adres 

Met wie worden 
persoonsgegevens 
gedeeld? 

- Intern overleg met andere zorgverlener binnen Care For You 
- Extern overleg met zorgverlener buiten Care For You 
- Derden die toestemming hebben gekregen van de betrokkene 

Bewaartermijn  Gedurende de opdracht, en 5 jaar na einde opdracht, artikel 7:412 
BW. 

Technische en 
organisatorische 
beveiligingsmaatregel
en 

- Geheimhoudingsbeding in samenwerkingsovereenkomst 
- Encryptie van dossiers 
- Encryptie van back-ups  
- U2F inlogfunctie d.m.v. sleutel 
- Virusbeveiliging op de werkcomputers 
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- Werktelefoon is beveiligd met een pincode 

Grondslag van 
verwerking 

- Toestemming, artikel 6 lid 1 sub a AVG 
- Uitvoering van een overeenkomst, artikel 6  
   lid 1 sub b AVG 

 

Verwerkingsactiviteit: administratie  
Doeleinden  Het in rekening brengen van onze dienstverlening.  

Welke 
persoonsgegevens 
van groepen mensen 
worden verwerkt? 

- Cliënten van Care For You 

Type 
persoonsgegevens 

Cliëntgegevens: 
- NAW-gegevens 
- Geslacht 
- E-mailadres 
- Telefoonnummer 
- Financiële gegevens 

Met wie worden 
persoonsgegevens 
gedeeld? 

- Boekhouder / accountant 

Bewaartermijn  7 jaar na einde opdracht, artikel 2:10 lid 3 

Technische en 
organisatorische 
beveiligingsmaatregel
en 

- Encryptie van dossiers 
- Encryptie van back-ups  
- U2F inlogfunctie d.m.v. sleutel of sms  
- Virusbeveiliging op de werkcomputers 
- Werktelefoon is beveiligd met een wachtwoord 
- Verwerkersovereenkomst met accountant / boekhouder 

Grondslag van 
verwerking 

- Wettelijke verplichting ex art. 3:15i jo. 2:10 lid 2 t/m 4 
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Verwerkingsactiviteit: gegevensuitwisseling bij doorverwijzing 
naar eerstelijnszorg of voor samenwerking met eerstelijnszorg 
Doeleinden  Gegevensuitwisseling tussen de zorgverleners van Care For You 

en eerstelijnshulpverlening i.v.m. eventuele doorverwijzing en bij 
samenwerking voor uitvoering van de opdracht. 

Welke 
persoonsgegevens 
van groepen mensen 
worden verwerkt? 

- Cliënten van Care For You 

Type 
persoonsgegevens 

Cliëntgegevens: 
- NAW-gegevens 
- BSN-nummer 
- Geslacht 
- E-mailadres 
- Geboortedatum 
- Geboorteplaats 
- Nationaliteit 
- Telefoonnummer 
- Financiële gegevens 
- Medische gegevens 

Met wie worden 
persoonsgegevens 
gedeeld? 

- Eerstelijnshulpverlening 

Bewaartermijn  Gedurende de opdracht, en 5 jaar na einde opdracht, artikel 7:412 
BW. 

Technische en 
organisatorische 
beveiligingsmaatregel
en 

- Geheimhoudingsbeding in samenwerkingsovereenkomst 
- Encryptie van dossiers 
- Encryptie van back-ups  
- U2F inlogfunctie d.m.v. sleutel 
- Virusbeveiliging op de werkcomputers 
- Werktelefoon is beveiligd met een wachtwoord 

Grondslag van 
verwerking 

- Toestemming, artikel 6 lid 1 sub a AVG 
- Uitvoering van een overeenkomst, artikel 6  
   lid 1 sub b AVG 
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Verwerkingsactiviteit: ingeschakelde derde partij voor een 
deskundige rapportage  
Doeleinden  Deskundigenrapport ten behoeve van dienstverlening cliënt.  

Welke 
persoonsgegevens 
van groepen mensen 
worden verwerkt? 

- Cliënten van Care For You 

Type 
persoonsgegevens 

Cliëntgegevens: 
- NAW-gegevens 
- Geslacht 
- E-mailadres 
- Geboortedatum 
- Telefoonnummer 
- Financiële gegevens 
- Medische gegevens 

Met wie worden 
persoonsgegevens 
gedeeld? 

- Arts / deskundige / psycholoog / psychiater etc.  

Bewaartermijn  Gedurende de opdracht, en 5 jaar na einde opdracht, artikel 7:412 
BW. 

Technische en 
organisatorische 
beveiligingsmaatregel
en 

- Geheimhoudingsbeding in samenwerkingsovereenkomst 
- Encryptie van dossiers 
- Encryptie van back-ups  
- U2F inlogfunctie d.m.v. sleutel 
- Virusbeveiliging op de werkcomputers 
- Werktelefoon is beveiligd met een wachtwoord 
- Medisch beroepsgeheim voor arts / deskundige 

Grondslag van 
verwerking 

- Toestemming, artikel 6 lid 1 sub a AVG 
- Uitvoering van een overeenkomst, artikel 6  
   lid 1 sub b AVG 
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Verwerkingsactiviteit: werving en selectie van personeel  
Doeleinden  Aannemen nieuw personeel.  

Welke 
persoonsgegevens 
van groepen mensen 
worden verwerkt? 

- Sollicitanten 

Type 
persoonsgegevens 

- Curriculum vitae  
- Motivatiebrief 
- NAW-gegevens 
- Geslacht 
- E-mailadres 
- Geboortedatum 
- Geboorteplaats 
- Nationaliteit 
- Telefoonnummer 
- Eventuele stagebeoordeling(en) 
- Eventuele cijferlijsten 
- Diploma’s  
- Certificaten die behaald zijn 

Met wie worden 
persoonsgegevens 
gedeeld? 

Gegevens zullen niet gedeeld worden.  

Bewaartermijn  - Bij afwijzing: 4 weken, daarna vernietiging of anonimisering 
- Bij aannemen: tot 4 weken na einde dienstverband, daarna 
vernietiging of anonimisering 

Technische en 
organisatorische 
beveiligingsmaatregel
en 

- Geheimhoudingsbeding in samenwerkingsovereenkomst 
- Encryptie van dossiers 
- Encryptie van back-ups  
- U2F inlogfunctie d.m.v. sleutel 
- Virusbeveiliging op de werkcomputers 
- Werktelefoon is beveiligd met een wachtwoord 

Grondslag van 
verwerking 

- Toestemming, artikel 6 lid 1 sub a AVG 
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