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1 Doel 
 

Als consument hebt u recht op bescherming van uw persoonlijke gegevens. Dit privacyreglement is 
opgesteld op basis van de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Het beschrijft het doel van 

registratie en welke gegevens op welke wijze worden geregistreerd. 
 
2 Begripsbepalingen 
 
Persoonsgegeven 
Elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Dit houdt in 

dat een verband gelegd moet kunnen worden tussen gegevens en uw identiteit als persoon. 
Verwerking van persoonsgegevens 

De verwerking, opslag, of iedere andere handeling met persoonsgegevens. 
Bestand 

Gestructureerd geheel van persoonsgegevens, ongeacht of dit bestand van gegevens 
gecentraliseerd is of verspreid, dat volgens criteria toegankelijk is en betrekking heeft op 

verschillende personen. 
Verantwoordelijke 

De natuurlijke persoon, rechtspersoon of ieder ander behorend tot de organisatie van Rensis die 
alleen of tezamen verantwoordelijk is voor het vaststellen van het doel en de middelen van 

verwerking van persoonsgegevens. 
Bewerker 
Degene die ten behoeve van de verantwoordelijke van Rensis persoonsgegevens verwerkt, zonder 
aan het rechtstreeks gezag van Rensis te zijn onderworpen; dit is ieder bedrijf dat voor en in 

opdracht van Rensis persoonsgegevens verwerkt, bijvoorbeeld het bedrijf dat de website van 
Rensis beheert. 

Betrokkene 
Degene op wie een persoonsgegeven betrekking heeft; dit is iedereen over wie gegevens verstrekt 

worden aan Rensis, ongeacht het doel van deze gegevensverstrekking en ongeacht de verstrekker 
van de persoonsgegevens. 

Derde 
Ieder ander, niet zijnde de betrokkene of één van de bovengenoemde personen, die gemachtigd is 

om persoonsgegevens te verstrekken en te verwerken. 
 

3 Reikwijdte 
 

Dit privacyreglement is overeenkomstig artikel 2 van de Wet Bescherming Persoonsgegevens van 
toepassing op alle bestanden van persoonsgegevens gehouden door Rensis. 

Website: www.rensiszorg.nl 
E-mail: info@rensiszorg.nl 

 
4 Doel van en voorwaarden voor het verwerken van persoonsgegevens 
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4.1 Rensis verwerkt gegevens en in het bijzonder persoonsgegevens op behoorlijke en 

zorgvuldige wijze en in overeenstemming met de wet. 
4.2 Rensis verzamelt persoonsgegevens met een bepaald, omschreven en gerechtvaardigd 

doel. 
4.3 U als betrokkene verleent ondubbelzinnig toestemming voor de verwerking van 

persoonlijke gegevens. Zo niet, dan zal Rensis geen persoonsgegevens van u verwerken. 
Dit betekent dat u als betrokkene in vrijheid uw wil heeft geuit. U geeft toestemming voor 

de verwerking van uitsluitend die persoonsgegevens die omschreven zijn in dit 
privacyreglement. Uw toestemming blijkt uit het aankruisen van een vakje waarbij u 

verklaart akkoord te gaan met deze voorwaarden. Deze toestemming kunt u intrekken 
middels een e-mail. Rensis zal dan zorg dragen voor verwijdering van de gegevens. [ZIE 

OOK ARTIKEL 11] 
4.4 Rensis onderscheidt persoonsgegevens. Algemene persoonsgegevens zijn naam, adres, 

woonplaats, geboortedatum en dergelijke, in de meest brede zin van het woord. Medische 
gegevens zijn persoonsgegevens over de gezondheid. 

4.5 Algemene gegevens worden verwerkt met het doel een inlogprocedure mogelijk te maken 
zodat de bezoeker in een afgeschermd deel van de website kan komen of op de website te 

kunnen deelnemen aan fora dan wel eigen ervaringen te plaatsen. Daarnaast heeft het 
verwerken van de algemene persoonsgegevens tot doel financiële vergoeding van de 

diensten mogelijk te maken. 
4.6 De algemene en medische persoonsgegevens kunnen na anonimisering gebruikt worden 

voor onderzoek ter verbetering van de diensten. Het betreft onder andere de volgende 
vormen van onderzoek: 

- Geanonimiseerde persoonsgegevens van groepen mensen waarbij de individuele 
bezoeker niet herkenbaar is kunnen worden gebruikt om het bezoek van de website 

te analyseren, met als doel de bezoeker beter te kunnen bedienen. 
- Algemene en medische geanonimiseerde persoonsgegevens van groepen mensen 

kunnen worden gebruikt ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek naar de 
kwaliteit en doelmatigheid van de geleverde diensten. Verder kunnen resultaten 

van dergelijk onderzoek gebruikt worden in voorlichting, publicaties en nascholing. 
- Het verzamelen van algemene en medische gegevens maakt het mogelijk gerichte 

informatie te verstrekken aan de individuele bezoeker die heeft aangegeven 
dergelijke informatie te willen ontvangen. Het betreft aanvullende informatie die 

betrekking heeft op de klacht en het ziektebeeld van de betreffende bezoeker. 
4.7 Het aanleggen van cliëntregistraties/dossiers geschiedt: 

a. ter ondersteuning van de hulpverlening, alsmede ter ondersteuning van de 
bewaking en verantwoording van de hulpverlening; 

b. ten behoeve van de wettelijk voorgeschreven registratie- en 
informatieverplichtingen; 

c. ter ondersteuning van het beleid en het beheer van Rensis; 
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d. om eventuele informatie over achtergrond en levensgeschiedenis van de 
minderjarige cliënte in de toekomst mogelijk te maken, geldend voor de 

geïndiceerde hulpvormen. 
 

5 Samenstelling en indeling van dossiers 
 

5.1 De samenstelling van dossiers dient zodanig te zijn dat de in artikel 4.7 genoemde 
doelstellingen optimaal gerealiseerd kunnen worden. 

5.2 De gegevens die in de dossiers opgenomen kunnen zijn, worden onderscheiden in: 
 a. persoonsgegevens; 

 b. hulpverleningsgegevens; 
 c. financiële en administratieve gegevens; 

 d. basis- en kerngegevens. 
5.3 Persoonlijke werkaantekeningen die door de hulpverlener slechts ten behoeve van zijn 

eigen functioneren worden gemaakt en gebruikt en niet aan derden worden overgedragen, 
alsmede dagrapportage van de teams maken geen deel uit van het dossier. Het gaat om 

gegevens die niet geordend zijn in een bestand en ook niet bestemd zijn daarin te worden 
opgenomen. 

5.4 Uit de gegevens kan door de instelling een overzicht gemaakt worden dat deel zal kunnen 
gaan uitmaken van de kerngegevens. Dat wil zeggen: basisinformatie over de achtergrond 

en ontwikkeling die niet verloren mag gaan, juist om (ook later) informatie te kunnen 
geven aan de cliënt of met diens toestemming aan latere hulpverleners. 

5.5 Beeld- en/of geluidsopnames worden uitsluitend gemaakt ter ondersteuning van de 
hulpverlening aan de cliënt en er wordt hiervan geen ander gebruik gemaakt dan met de 

cliënt is overeengekomen, tenzij een apart reglement van toepassing is. 
5.6 In bijlage A is aangegeven welke gegevens in de dossiers zijn opgenomen met de indeling 

van deze gegevens. Deze bijlage volgt een geheel met dit privacyreglement. 
5.7 In het elektronische dossier van Rensis behoren de contactjournaals, het individuele 

logboek en de opgemaakte en opgeslagen documenten tot dat deel van het dossier dat 
ingezien kan worden door de cliënt. 

5.8 Afspraken en richtlijnen voor dossiervoering zijn vastgelegd in het kwaliteitshandboek van 
Rensis. 

 
6 De wijze van verwerking van persoons- en dossiergegevens 

 
6.1 De gegevens die Rensis verwerkt zijn niet bovenmatig en ter zake dienend voor het doel 

van de gegevensverwerking. 
6.2 Rensis is als verantwoordelijke in de zin van de wet verantwoordelijk voor het goed 

functioneren van het bestand en de verwerking van persoonsgegevens. Het handelen van 
Rensis met betrekking tot persoonsgegevens wordt bepaald door dit privacyreglement. 

Rensis is verantwoordelijk voor het goed functioneren van de onder zijn beheer staande 
faciliteiten. Daartoe zijn maatregelen getroffen met betrekking tot beveiliging van 
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apparatuur en programmatuur waarmee de verwerking van persoonsgegevens wordt 
uitgevoerd, ter beveiliging van de bestanden tegen verlies of aantasting van de 

persoonsgegevens en tegen onbevoegde kennisname. 
6.3 Het verzamelen en vastleggen van dossiergegevens geschiedt slechts voor zover dit 

noodzakelijk is, teneinde de doelstellingen te kunnen realiseren.  
6.4 Het verzamelen en vastleggen van dossiergegevens door medewerkers (niet-hulpverleners) 

heeft in beginsel alleen betrekking op persoonsgegevens. 
6.5 Alleen hulpverleners zijn gerechtigd om naast persoonsgegevens ook 

hulpverleningsgegevens te verzamelen en vast te (laten) leggen, voor zover zij direct 
verantwoordelijk zijn voor de hulpverlening aan de desbetreffende cliënt(en). Eventuele 

secretariële ondersteuning kan, onder verantwoordelijkheid van de houder (of: de directie) 
geschieden door een daartoe nominatief aangewezen medewerker (niet-hulpverlener). 

6.6 De verwerking van persoonsgegevens betreffende iemands godsdienst of 
levensovertuiging, ras, politieke gezindheid, seksuele leven, alsmede persoonsgegevens 

betreffende het lidmaatschap van een vakvereniging is verboden, behoudens een aantal 
redenen. Hieronder wordt kort weergegeven welke uitzonderingsgronden binnen Rensis 

gelden om deze persoonsgegevens wel te inventariseren: 
 - wanneer dit gebeurt met uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene, 

 - wanneer de gegevens duidelijk voor de betrokkene openbaar zijn gemaakt, 
 - wanneer de persoonlijke levenssfeer niet wordt bedreigd, 

 - wanneer dit noodzakelijk is voor de geestelijke verzorging van de betrokkene, 
 - wanneer er een concrete reden aangegeven is waarom de gegevens opgevraagd worden, 

 - wanneer het doel is personen van een bepaalde etnische of culturele minderheidsgroep 
een bevoorrechte positie toe te kennen teneinde feitelijke ongelijkheid op te heffen dan 

wel te verminderen. 
 

7 Verstrekken van dossiergegevens 
7.1 Uit de cliëntregistratie kunnen gegevens worden verstrekt: 

 a. voor zover zulks voortvloeit uit het doel van de hulpverlening of de registratie ervan; 
 b. voor zover voor hun taakuitoefening noodzakelijk aan degenen die rechtstreeks 

betrokken zijn bij de hulp en/of dienstverlening aan de cliënt dan wel aan een uitvoerder 
of voorbereider van een maatregel van kinderbescherming; 

 c. ter uitvoering van een wettelijk voorschrift of 
 d. met de gerichte en schriftelijke toestemming van de cliënt, of in geval van jeugdigen tot 

12 jaar, van dienst ouder(s) of wettelijk vertegenwoordiger. Deze toestemming kan 
steeds schriftelijk worden ingetrokken. 

7.2 Aan de niet met het gezag belaste ouder van de cliënt beneden de 12 jaar of boven de 
12 jaar indien hij/zij niet in staat kan worden geacht tot een redelijke waardering van 

zijn/haar belangen ter zake, worden desgevraagd dossiergegevens verstrekt, tenzij het 
belang van de cliënt zich hiertegen verzet. 
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7.3 Aan personen of instanties met een publiekrechtelijke taak kunnen desgevraagd gegevens 
worden verstrekt voor zover zij die gegevens behoeven voor de uitvoering van hun taak en 

de persoonlijke levenssfeer van de cliënt daardoor niet onevenredig wordt geschaad. 
7.4 Ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek of statistiek kunnen desgevraagd 

geanonimiseerde gegevens worden verstrekt. 
7.5 Op gegevens verstrekt aan derden blijft dit reglement van toepassing. 

7.6 De beheerder houdt op deugdelijke wijze bij aan wie gegevens uit de cliëntenregistratie zijn 
verstrekt, alsmede op grond waarvan deze gegevens zijn verstrekt aan de rechtspersoon. 

7.7 De beheerder op wie de in het eerste lid bedoelde verplichting rust, deelt aan de cliënt over 
wie gegevens in de cliëntregistratie zijn opgenomen op diens verzoek mede aan wie in het 

jaar voorafgaand aan het verzoek gegevens over hem zijn verstrekt, alsmede de grond 
waarop die gegevens zijn verstrekt. 

 
8 Geheimhouding 

8.1 Het personeel dat op een of andere wijze betrokken is bij de hulpverlening aan een of meer 
cliënten is verplicht tot geheimhouding. De houder (of: directie) draagt er zorg voor dat het 

personeel van deze verplichting op de hoogte is. 
8.2 De in lid 1 van dit artikel genoemde verplichting geldt niet voor zover het wettelijk 

voorschrift een personeelslid verplicht tot bekendmaking van de dossiergegevens. Ook 
bestaat deze verplichting niet tegenover hen die delen in de verantwoordelijkheid voor een 

goede vervulling van de functie van het personeelslid, noch tegenover hen wier 
medewerking tot die vervulling noodzakelijk is te achten, indien en voor zover deze zelf tot 

geheimhouding verplicht zijn of zich verplichten met inachtneming van de daarbij geldende 
wettelijke bepalingen. 

8.3 Bij besprekingen of overleggen waarin gesproken wordt over de cliënten en/of de 
voortgang van de hulpverlening aan hen wordt de grootst mogelijke zorgvuldigheid ten 

aanzien van de cliënt(en)privacy in acht genomen. 
 

9 Informatieverstrekking aan betrokkene 
 

Volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens heeft u als betrokkene recht op inzage van het 
bestand van uw gegevens en een omschrijving van het doel van de gegevensverwerking en welke 

soorten gegevens verwerkt worden. Deze informatie kunt u te allen tijde opvragen bij Rensis. 
 

10 Kennisgeving 
 

Het privacyreglement kan door middel van een verwijzing op de website worden ingezien en 
desgewenst worden afgedrukt. Eventuele aanvullende informatie ter zake kan via e-mail worden 

ingewonnen. 
 

11 Vernietiging van persoonsgegevens 
 



Privacyreglement Rensis     

 

 Versie 1.0                                    pagina 6 van 6 
 

De betrokkene heeft het recht zijn persoonsgegevens te vernietigen. Dit kan hij middels een e-mail 
kenbaar maken. Rensis draagt vervolgens zorg voor vernietiging overeenkomstig de wet. 

 
12 Klachten 

 
Indien een bezoeker als betrokkene van mening is dat de bepalingen van dit privacyreglement of 

de Wet Bescherming Persoonsgegevens niet worden nageleefd, kan hij/zij zich wenden tot Rensis 
als verantwoordelijke in de zin van de wet. Indien dit vervolgens voor betrokkene niet leidt tot een 

voor hem of haar acceptabel resultaat, dan heeft betrokkene de volgende mogelijkheden: 
- Een klacht indienen bij het College Bescherming Persoonsgegevens. Dit college kan na 

onderzoek middels bestuursdwang en zelfs een dwangsom Rensis opdragen de overtreding 
ongedaan te maken. 

- Bij de rechtbank een verzoekschrift in te dienen om de als foutief ervaren beslissingen van 
Rensis ongedaan te maken. 

 
13 Looptijd van de verwerking van persoonsgegevens 

 
Onverminderd eventuele wettelijke bepalingen is dit privacyreglement van kracht zolang sprake is 

van verwerking van persoonsgegevens door Rensis. 
 

14 Wijziging van het privacyreglement 
 

Wijzigingen van dit reglement worden aangebracht door de verantwoordelijke. Deze wijzigingen 
worden een maand nadat ze bekend zijn gemaakt op de website van Rensis van kracht. 

 
15 Inwerkingtreding, inzage en kopieën 

 
Dit privacyreglement is met ingang van 01-01-2013 in werking getreden en op de website van 

Rensis in te zien. Via de website kan ook een print verkregen worden. 
 

 
 


