Privacyverklaring zzp-ers
Persoonsgegevens
Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens?
De Elazorg groep B.V., is de zogenaamde ‘verwerkingsverantwoordelijke’ in de zin van de Algemene
verordening gegevensbescherming (AVG). De Privacyverklaring van de Elazorg groep vind je op
Elazorg.nl. De Elazorg groep B.V. heeft een functionaris voor gegevensbesche rming (FG) als interne
toezichthouder, die toezicht houdt op het zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens door de
Elazorg groep B.V.. De FG is bereikbaar per e-mail e.isrif@elazorg.nl.
Algemene contact gegevens:
Brinkgreverweg 130
7413 AG Deventer
Telefoon: 0610742212
E-mail: info@elazorg.nl
Waarom mag de Elazorg groep B.V. persoonsgegevens van je verzamelen?
• Het sluiten en/of uitvoeren van een overeenkomst en het voeren van een adequate
administratie.
• Het kunnen voldoen aan een wettelijke plichten.
Op sommige locaties hangen, op basis van een gerechtvaardigd belang, camera’s op algemeen
toegankelijke lokaties. Dit staat altijd aangegeven. De camera’s hangen in het zicht.
Ben je verplicht om persoonsgegevens te verstrekken? Nee, maar zonder de benodigde gegevens
kan Elazorg groep B.V. helaas geen overeenkomst opmaken.
Wie heeft er toegang tot jouw gegevens? Jouw gegevens mogen intern alleen worden gedeeld met
en bekeken worden door bevoegde medewerkers. Om jouw privacy te waarborgen kent Elazorg
groep B.V. per registratiesysteem autorisaties toe aan de functionarissen. Een medewerker ziet dus
nooit meer gegevens dan noodzakelijk is voor de uitvoering van zijn/haar werkzaamheden.
Daarnaast kunnen gegevens gedeeld worden met derden voor financiële controle en
verantwoording.
De Elazorg groep B.V. deelt uw gegevens niet buiten de EER.
De Elazorg groep B.V. gaat zorgvuldig om met de persoonsgegevens die jij aan ons verstrekt en
houdt zich daarbij aan de toepasselijke wet- en regelgeving, zoals de Algemene Verordening
Gegevensbescherming (hierna AVG).
Dit betekent onder andere dat de Elazorg groep B.V.:
• U informeert over de doelen waarvoor de Elazorg groep B.V. jouw persoonsgegevens gebruikt;
Op basis van welke grondslag verwerken wij persoonsgegevens?
De grondslag is de overeenkomst welke met u is gesloten om opdrachten voor ons uit te voeren.
De overeenkomst is de basis en rechtvaardiging om gegevens op te nemen in onze debiteuren- en
medewerkers administratie. Dit maakt het mogelijk uw declaraties te voldoen en in- en externe
financiële controles uit te laten voeren.

Met dient verstande dat de Elazorg groep B.V.:
• Uw persoonsgegevens alleen verwerkt als de verwerking gerechtvaardigd is in het kader van
de AVG;
• Niet meer persoonsgegevens verzamelt dan noodzakelijk is;
• U informeert als gegevens voor andere doeleinden gebruikt gaan worden dan in de privacy
verklaring zijn opgenomen.
• Passende beveiligingsmaatregelen treft om persoonsgegevens te beschermen tegen
onrechtmatige verwerking, verlies en diefstal.
• Uw persoonsgegevens verwijdert op het moment dat deze niet meer worden gebruikt;
De Elazorg groep B.V. heeft een vergewisplicht. Dit houdt in dat wij u moeten vragen om:
•
•
•
•

•
•

Een geldig identiteitsbewijs.
Een geldige bankpas of recentelijk bankafschrift.
(Kopieën) van alle voor de uitvoering van de opdracht, ten behoeve van de opdrachtgever
benodigde vakdiploma’s, certificaten en getuigschriften.
(Kopie van) de polis van de door de zorgverlener afgesloten
beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor de door hem of haar verleende en nog te verlenen
zorg in natura of vanuit PGB.
Verklaring omtrent het gedrag, niet ouder dan 3 maanden.
Bewijs van inschrijving in een erkent kwaliteitsregister, indien van toepassing

Deze gegevens worden niet opgenomen in onze administratie.
De Elazorg groep B.V. verwerkt (persoons)gegevens die u ons verstrekt in het kader van het
uitvoeren van werkzaamheden. Deze (persoons)gegevens houden in:
•
•
•
•
•
•

Inschrijving in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel.
Contact- en betaalgegevens.
BTW-gegevens.
Ingediende facturen, urenoverzichten en kilometerritten m.b.t. diensten uitgevoerd voor de
Elazorg groep B.V..
Ondertekeningen van documenten verzonden door de Elazorg groep B.V. aan de zorgverlener
via een digitaal programma.
Digitale conversaties die zijn gepleegd tussen de zorgverlener en de Elazorg groep B.V., gevoerd
in het kader van diensten die de Elazorg groep B.V. aanbiedt, gaat aanbieden of heeft
aangeboden.

Bewaren gegevens
•

7 jaar na afloop contract, in het kader van de Wet Rijksbelastingen.

Persoonsgegevens langer bewaren
Het recht op verwijdering en het recht om vergeten te worden zijn niet absoluut, maar moeten
gewogen worden tegen andere rechten en belangen. In een beperkt aantal gevallen is het
toegestaan om gegevens langer te bewaren. Bijvoorbeeld als iemand strafbare feiten pleegt en de
vastgelegde gegevens noodzakelijk zijn voor opsporing. Dit kan een verlenging van de bewaartermijn
tot gevolg hebben.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
De Elazorg groep B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende
maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en
ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
Uw rechten
• Het recht op inzage. U mag inzien hoe onze organisatie uw gegevens heeft verwerkt;
• Het recht op het beperken van de verwerking van uw gegevens. Alleen relevante gegevens
mogen worden gebruikt;
• Het recht om bezwaar te maken tegen de manier waarop gegevens worden verwerkt;
• Het recht op dataportabiliteit. Dit is het recht om uw persoonsgegevens op te vragen;
• Het recht op vergetelheid. Helemaal vergeten kunnen worden door onze organisatie;
• Recht op rectificatie en aanvulling. U mag uw persoonsgegevens wijzigen en aanvullen.
Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te
trekken, of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door de Elazorg groep
B.V..
U kunt een kosteloos een verzoek indienen een dezer rechten uit te voeren bij de FG van de Elazorg
groep B.V.. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek. Het
formulier daarvoor kunt op downloaden via onze website.

