
ZO GAAT BLIJF GROEP OM MET UW GEGEVENS  
 

Privacykaart Blijf groep – januari 2019 

 

      
Deze kaart geeft u in vogelvlucht inzicht hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan. Voor 

de uitgebreide beschrijving kunt u onze Privacy Verklaring op www.blijfgroep.nl/privacy 

raadplegen. 

 

WELKE SOORTEN PERSOONSGEGEVENS LEGGEN WIJ VAST? 

 

 Contactgegevens 

 Identificatiegegevens 

 Financiële gegevens 

 Gegevens relevant voor uw hulpverlening 

 Gezondheidsgegevens (alleen als dit van belang is om u goed te helpen) 

 

WAARVOOR VERWERKEN WIJ PERSOONSGEGEVENS? 

 

 Voldoen aan wettelijke verplichting (zorgplicht) 

 Ten behoeve van uw hulpverlening 

 

 

WANNEER MOGEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN? 

 

 

Als dit noodzakelijk is voor de hulpverlening en onze overeenkomst met u 

  

 

Als dit noodzakelijk is om te voldoen aan wettelijke verplichtingen die op 

ons rusten (zorgplicht). 

  

 

Als dit is toegestaan in het kader van onze bedrijfsactiviteiten, waarbij wij 

uiteraard uw belang in acht nemen. 

  

 

Als u nadrukkelijk toestemming hebt gegeven voor specifiek benoemde 

doeleinden. 

 

 

HOE LANG BEWAREN WIJ PERSOONSGEGEVENS? 

 Wij bewaren persoonsgegevens van cliënten in het algemeen 15 jaar (wettelijk 

voorschrift) 

 Camerabeelden bewaren we maximaal 4 weken. 
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WELKE RECHTEN HEEFT U BIJ DE VERWERKING VAN UW GEGEVENS? 

 

 

Informatie of wij gegevens van u 

verwerken 
 

Aanpassing van gegevens 

 

    

 
Inzage in uw gegevens 

 
Beperking van gegevens 

    

 

Bezwaar tegen gebruik gegevens 
 

Wissen van gegevens 

    

 

Overdracht van gegevens 
 

 

    

 

Let op: wij kunnen mogelijk niet in alle gevallen tegemoet komen aan een verzoek. Als dit 

het geval is, zullen we u daarover informeren en aangeven waarom we niet kunnen ingaan 

op een verzoek. 

 

 

HOE BEVEILIGEN WIJ PERSOONSGEGEVENS? 

We zorgen voor passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen.  

 

 

WAT MOET U NOG MEER WETEN? 

 

 Op www.blijfgroep.nl/privacy vindt u onze privacyverklaring. Hierin staat 

uitgebreid beschreven hoe wij omgaan met persoonsgegevens. 

 Klachtrecht: u vindt de klachtenregeling van Blijf Groep op www.blijfgroep.nl/wat-

te-doen-bij-klachten en in de informatiemap die u bij binnenkomst hebt gekregen. U 

kunt hiervoor ook contact opnemen met de Cliënt Vertrouwenspersoon, zie 

www.blijfgroep.nl/folder-clientvertrouwenspersoon.  

 U kunt ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Kijk daarvoor op 

www.autoriteitpersoonsgegevens.nl. 

 

 

CONTACT 

 

Blijf Groep    T 088 234 26 50 

Tollensstraat 59a    E info@blijfgroep.nl   

1053 RS  Amsterdam   I www.blijfgroep.nl   

 

Blijf Groep heeft een functionaris gegevensbescherming aangesteld.  
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