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 Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens  en is opgesteld in 
overeenstemming met de Europese Algemene Verordening  Gegevensbescherming (AVG).   
Gebruiker van deze privacyverklaring, tevens verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG, is 
Roggekamp Maatschappelijk Werk BV gevestigd te Dordrecht ingeschreven bij de Kamer van Koophandel 
onder nummer 2466529 
   
Toepassing:  
Deze privacyverklaring is van toepassing op alle door Roggekamp Maatschappelijk Werk te bewaren gegevens 
die u aan ons verstrekt heeft. Wij achten het van groot belang om uw gegevens zo veilig mogelijk te bewaren. 
Wij verwerken onze data zoals gesteld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  
 
Persoonsgegevens:  
Wij verzamelen uw persoonsgegevens vanaf het moment dat u uw gegevens invult of u zich aanmeldt (of 
wordt aangemeld) om gebruik te maken van onze dienstverlening.  Uw persoonsgegevens worden door ons 
verwerkt voor de volgende doeleinden:   

1. om u gebruik te kunnen laten maken van onze zorgverlening en deze zo optimaal mogelijk te laten 
verlopen  

2. om geldende wet- en regelgeving na te kunnen komen  
Bovendien kunnen wij, waar het noodzakelijk is voor onze dienstverlening, uw gegevens doorgeven aan 
bedrijven en/of personen die wij hebben ingeschakeld voor het uitvoeren van bepaalde (begeleidings-)taken. 
Wij kunnen uw gegevens verstrekken aan anderen indien wij daartoe op grond van de wet- en/of regelgeving, 
een gerechtelijk bevel of een rechtelijk vonnis zijn gerechtigd of worden verplicht, dan wel toestemming van u 
daarvoor hebben gekregen.   
Welke gegevens bewaren wij:  
Roggekamp Maatschappelijk Werk verwerkt de volgende gegevens van u. Dit voor zover nodig voor het 
bestand waarin u bent opgenomen.:  

- Voor- en achternaam  
- Adres gegevens   
- Geboortedatum en - plaats  
- Telefoonnummer en E mail adressen  
- Voor de begeleiding noodzakelijke stukken, hiervoor geeft u separaat toestemming.  

Roggekamp Maatschappelijk Werk bewaard ook bijzondere gegevens   
- Burger service nummer  
- (Werk)aantekeningen en verslaglegging van het zorgproces.   

 
Verstrekken van gegevens aan derden  
Roggekamp Maatschappelijk Werk verstrekt zonder uw schriftelijke toestemming geen gegevens aan derden, 
behoudens de algemene gegevens zoals bedoeld in de wet en de Algemene Voorwaarden van Roggekamp 
Maatschappelijk Werk. Er zullen geen gegevens per mail worden verstrekt om onnodige risico’s te voorkomen.  
  
Gegevens inzien:  
U heeft recht om uw gegevens in te zien en waar nodig te wijzigen.  U kunt uw gegevens inzien door met de 
bestuurder van Roggekamp Maatschappelijk Werk een afspraak te maken. U kunt dit verzoek doen via 
info@oggeklampmaatschappelijkwerk.nl   
 
 Bewaartermijn:  
Roggekamp Maatschappelijk Werk zal u gegevens na 7 jaar vernietigen, tenzij andere wetgeving, zoals 
bijvoorbeeld de Wet op de Geneeskundige Behandel Overeenkomsten, anders verplicht.  
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