Privacyverklaring Es Cares
Es Cares vindt je privacy belangrijk. Ik behandel je persoonsgegevens dan ook vertrouwelijk en
verwerk ze volgens de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
Persoonsgegevens
Es Cares verwerkt de volgende persoonsgegevens:
• Voor- en achternaam, geslacht, geboortedatum.
• Contactgegevens: adres, telefoonnummers, e-mailadres.
• Burgerservicenummer (bsn).
• Informatie over je gezondheid.
Ben je mantelzorger? Dan verwerk ik ook de persoonsgegevens van degene voor wie je zorgt. Je
hebt hiervoor toestemming van deze persoon om mij de gegevens te verstrekken. Ik vraag je ook
naar je relatie tot deze persoon en het ziektebeeld. Als het voor het verlenen van mijn diensten
nodig is, vraag ik je om het bsn en de gegevens van de zorgverzekering van degene die zorg
ontvangt.
Naast gewone gegevens verwerk ik ook bijzondere persoonsgegevens en gegevens van
gevoelige aard. Het gaat om:
• Gegevens over de zorgsituatie.
• Gegevens over je gezondheid.
• Medische gegevens.
Verkrijgen gegevens
Es Cares verkrijgt je gegevens op volgende wijze:
• Je geeft de gegevens zelf aan Es Cares.
• Es Cares krijgt ze van andere instanties of zorgverleners.
• Je hebt contactgegevens ingevuld op de website.
• Es Cares heeft openbare bronnen geraadpleegd.
Doelen van gegevensverwerking
Es Cares verwerkt persoonsgegevens op basis van een wettelijke grondslag. Relevante wettelijke
grondslagen zijn: toestemming, overeenkomst en het voldoen aan een wettelijke verplichting. De
hierboven genoemde persoonsgegevens of een deel daarvan gebruik ik voor de volgende
doelen:
• Contact met zorgkantoor, zorgverzekeraar, zorg- en dienstverleners, gemeente, SVB, CAK of
andere instanties binnen het kader van de opdracht.
Delen met derden
Es Cares deelt geen persoonsgegevens met derden. Behalve als:
• Dat nodig is voor het uitvoeren van afgesproken werkzaamheden.
• Ik moet voldoen aan een wettelijke verplichting.
• Bevoegde instanties daarom vragen in verband met het uitvoeren van hun wettelijke taak.
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Toestemmingsverklaring
Maak je gebruik van de diensten van Es Cares? Dan heb ik voor het verder verwerken van
algemene en bijzondere persoonsgegevens je toestemming nodig. Daarom zal ik je, in de
gevallen waar dit nodig is, vragen om een toestemmingsverklaring te ondertekenen.
Als de door jou verstrekte gegevens gaan over degene voor wie je zorgt, dan heb ik ook zijn of
haar toestemming nodig. Je ondertekent dan samen de toestemmingsverklaring.
Ben je de wettelijk vertegenwoordiger, dan teken je zelf de toestemmingsverklaring. Besluit je
bepaalde gegevens niet te verstrekken? Of wil je geen toestemming geven? Dan kan het gevolg
zijn dat ik mijn diensten niet of slechts deels kan verlenen. Ik informeer je hierover.
Bewaartermijn
Es Cares bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is of wettelijk geregeld is om
doelen te realiseren waarvoor de gegevens zijn verzameld. Bewaartermijnen:
• Intakeformulieren (algemene en bijzondere persoonsgegevens): één jaar na afronding van
de opdracht.
• Informatie verstrekt aan/correspondentie met zorgkantoor, zorgverzekeraar, zorg- en
dienstverleners, gemeente, SVB, CAK, CIZ of andere instanties binnen het kader van de
opdracht: één jaar.
• E-mailcorrespondentie met jou: één jaar na afronding van de opdracht.
• Algemene gegevens voor mijn bedrijfsadministratie: zeven jaar.
Op verzoek kan de termijn verkort worden en worden de gegevens verwijderd. Verlengen kan
ook, als de verwachting er is dat de gegevens voor vervolgopdrachten nodig zijn. Mocht ik zelf
inschatten dat de gegevens in de nabije toekomst nog nodig kunnen zijn, dan bewaar ik de
gegevens eveneens, maar nooit langer dan zeven jaar. De termijn van zeven jaar voor het
bewaren van de bedrijfsadministratie is een wettelijk verplichte termijn.
Website en cookies
Es Cares gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen
inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan
de website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die gebruikt
worden zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze
zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt, onthouden jouw voorkeursinstellingen en
optimaliseren de website. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te
stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is
opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.
Beveiliging
Es Cares beschermt de aan haar toevertrouwde gegevens met behulp van gebruikelijke
technische en administratieve veiligheidsmaatregelen om het risico van verlies, misbruik,
onbevoegde toegang, openbaarmaking en wijziging zo klein mogelijk te maken.
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Je rechten
Je hebt het recht je persoonsgegevens in te zien, op te vragen aan wie ze zijn doorgegeven en
feitelijke onjuistheden te corrigeren of te verwijderen.
Eerder gegeven toestemming voor het verwerken van gegevens of opvragen van gegevens bij
derden, kun je intrekken. Verzoeken kun je schriftelijk of per e-mail melden.
Klachten
Heb je een klacht over de verwerking van je persoonsgegevens? Meld dit dan schriftelijk of per email bij Es Cares. Daarna kun je eventueel een melding doen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
Aanpassen privacyverklaring
Es Cares heeft het recht om haar privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen publiceer ik op
deze website.
Contactgegevens
Es Cares
Dorpstraat 109
5504 HC Veldhoven
esther@escares.nl
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