
   

Privacyverklaring Kinderhospice Binnenveld 

Inleiding                                                                                                          

Het doel van Kinderhospice Binnenveld is het bieden van complexe zorg aan ernstig en ongeneeslijk 

zieke kinderen met een beperkte levensverwachting. Naast het bieden van deze zorg streeft 

Kinderhospice Binnenveld ernaar kennis op het gebied van palliatieve zorg voor kinderen te 

ontwikkelen én uit te dragen. Kinderhospice Binnenveld verzamelt en verwerkt hiervoor 

persoonsgegevens. 

Wet -en regelgeving en doeleinden bewaren van persoonsgegevens                                               

Hierbij houden wij ons aan wet -en regelgeving op het gebied van de bescherming van 

persoonsgegevens, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Wij zorgen 

daarbij dat de veiligheid van persoonsgegevens van cliënten, medewerkers, vrijwilligers, donateurs 

en derden, welke zijn toevertrouwd en nodig zijn voor het uitvoeren van de zorg- en dienstverlening 

dan wel wettelijk zijn vereist, gewaarborgd is en hier vertrouwelijk mee omgegaan wordt.  

Het gebruik van persoonsgegevens                                                                                                                                           

- Wij verzamelen alleen persoonsgegevens die nodig zijn voor het uitvoeren van de zorg- en   

 dienstverlening dan wel wettelijke doeleinden;                                                                                                               

- In gevallen waarin uw toestemming vereist is, vragen wij u eerst om uitdrukkelijke            

 toestemming om uw gegevens te verwerken;                                                                                       

- Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen en  

 eisen dat ook van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken.  

                                                                  

Het bewaren van persoonsgegevens 

Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk is om de doelen te 

bereiken waarvoor de gegevens verzameld zijn, tenzij deze gegevens noodzakelijk zijn ter voldoening 

van een wettelijke bewaarplicht.  

Recht op inzage, controle en verwijdering van persoonsgegevens 

U heeft de mogelijkheid om na schriftelijk verzoek uw persoonlijke gegevens in te zien. Om misbruik 

te voorkomen, kunnen wij daarbij vragen om u adequaat te identificeren. Indien de gegevens niet 

kloppen, kunt u ons verzoeken de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen.   

Nieuwsbrieven                                                                       

Een aantal keer per jaar ontvangt u van ons een nieuwsbrief met een update over onze organisatie. 

Uw gegevens worden alleen met expliciete toestemming toegevoegd aan de verzendlijst. Foto’s van 

kinderen worden alleen geplaatst wanneer u als ouder expliciet toestemming hebt gegeven. Iedere 

nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden.    

Cookies 
Wij maken op onze website gebruik van cookies om het gebruik van de website eenvoudiger te 
maken. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt 
meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Wij 
gebruiken cookies om uw instellingen en voorkeuren te bewaren. Deze cookies kunnen via uw 
browser worden uitgezet. De cookies die wij gebruiken verzamelen informatie over hoe bezoekers 
onze website gebruiken. We gebruiken hiervoor Google Analytics om geanonimiseerde overzichten 
te maken van het bezoekersverkeer op onze website.  
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Wijzigingen in deze privacyverklaring                                                                                                                  
Kinderhospice Binnenveld behoudt zich het recht voor om, waar nodig, wijzigingen aan te brengen in 
de privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, 
zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent. 

Vragen                                         
Heeft u naar aanleiding van deze privacyverklaring vragen of opmerkingen, neem dan gerust contact 
met ons op. U kunt hiervoor mailen naar info@kinderhospicebinnenveld.nl. Op grond van de 
privacywetgeving heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit 
Persoonsgegevens tegen de verwerking van persoonsgegevens door ons. U vindt de contactgegevens 
van de Autoriteit Persoonsgegevens via de website www.autoriteitpersoonsgegevens.nl. 
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