PRIVACYVERKLARING
JAR Zorg gaat met de grootst mogelijke zorgvuldigheid om met de gegevens van
haar cliënten en medewerkers.
Wanneer u zorg via JAR Zorg ontvangt, verwerkt JAR Zorg uw gegevens conform de
eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming stelt. Onder het
verwerken van gegevens wordt verstaan alle handelingen die JAR Zorg met uw
gegevens kan, zoals het verzamelen, vastleggen, bewerken, doorsturen,
verspreiden, bewaren en vernietigen van gegevens. JAR Zorg beveiligd uw
gegevens tegen inbreuk door derden.
De privacyverklaring wordt van tijd tot tijd aangepast om aan de veranderende
privacyregels te blijven voldoen.

Gegevensverwerking
JAR Zorg verwerkt de persoonsgegevens, contactgegevens, zorg – en
behandelgegevens die u mondeling of schriftelijk aan haar doorgeeft of die zij van
een verwijzer ontvangen. Onze medewerkers voegen uw gegevens toe die
noodzakelijk zijn om u te registreren om de zorg te kunnen organiseren, zorg te
verlenen en voor de financiële afhandeling van de geleverde zorg.de facturatie te
verzorgen.

Doorsturen van gegevens aan derden
Wij bewaren uw gegevens zolang als nodig is voor het verlenen van zorg en zolang
de wet ons verplicht om uw gegevens te bewaren. Na deze termijn zullen wij uw
gegevens verwijderen. Wij sturen alleen gegevens van cliënten door aan derde
partijen wanneer dit noodzakelijk is of wanneer zij hiertoe wettelijk verplicht is, zoals
huisartsen, apotheken, ziekenhuizen, het zorgkantoor, de zorgverzekeraar en
eventuele andere financierder. Dit doen wij op een beveiligde manier en alleen als dit
nodig is. Onze medewerkers en raadplegen uw gegevens alleen als dat noodzakelijk
is voor het uitvoeren van hun taken. De medewerkers van JAR Zorg zijn verplicht om
vertrouwelijk om te gaan met de gegevens van klanten en hun vertegenwoordigers.
JAR Zorg waarborgt met het sluiten van een (verwerkers)overeenkomst dat
eventuele derde partijen die namens JAR Zorg gegevens verwerken, adequate
beveiligingsmaatregelen treffen om uw gegevens conform de privacywetgeving te
beschermen tegen verlies en onrechtmatige verwerking.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft recht op inzage in uw gegevens. Wanneer blijkt dat gegevens over u niet
kloppen heeft u het recht om deze door ons te laten corrigeren. Ook kunt u altijd uw
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gegevens laten verwijderen, met uitzondering van de gegevens waarvan wij wettelijk
verplicht zijn ze te bewaren. Hierbij kan het voorkomen dat het niet mogelijk is om
(volledig) te voldoen aan uw verzoek (bijvoorbeeld als uw inzage leidt tot een inbreuk
op de privacy van anderen). Wilt u uw gegevens inzien, kunt u dit vragen aan de
contactpersoon voor uw zorg.

Vragen of klachten?
JAR Zorg heeft een functionaris gegevensbescherming die erop toeziet dat de
privacywetgeving binnen JAR Zorg wordt nageleefd. Hebt u vragen of opmerkingen
over deze privacyverklaring of over de manier waarop JAR Zorg uw gegevens
verwerkt, dan kunt u contact opnemen met deze functionaris gegevensbescherming
via privacy@jarzorg.nl of 06-23483826
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