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Privacy statement  

Doel  
YoungForce heeft te maken met vertrouwelijke cliënt gegevens. Wij zijn ervan overtuigd dat 
de bescherming van de privacy van essentieel belang is. De belangrijkste wet op dit gebied is 
de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP). YoungForce verwerkt persoonsgegevens 
volgens deze wet.   
 

Het voldoen aan deze wet betekent dat YoungForce de cliëntgegevens alleen verzamelt 

voor specifieke doelen en dat YoungForce de vertrouwelijkheid van de gegevens 

waarborgen.  Dit privacy statement is opgesteld om inzichtelijk te maken hoe YoungForce 

met de privacy van cliënten omgaat. Wanneer een cliënt in zorg komt wordt het privacy 

statement besproken en door de cliënt ondertekend.  

  

Begripsbepalingen   

1. Persoonsgegevens: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare 

natuurlijke persoon.  

2. Zorggegevens: persoonsgegevens die direct of indirect betrekking hebben op de 

lichamelijke of de geestelijke gesteldheid van cliënten, verzameld door een 

beroepsbeoefenaar op het gebied van de gezondheidszorg in het kader van zijn 

beroepsuitoefening.  

3. Verwerking van persoonsgegevens: elke handeling of elk geheel van handelingen met 

betrekking tot persoonsgegevens, waaronder in ieder geval het verzamelen, vastleggen, 

ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken 

door middel van doorzending, verspreiding of enige andere vorm van 

terbeschikkingstelling, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, alsmede het 

afschermen, uitwissen of vernietigen van gegevens.  

4. Verstrekken van persoonsgegevens: het bekend maken of ter beschikking stellen van 

gegevens.  

5. Verzamelen van persoonsgegevens: het verkrijgen van persoonsgegevens.  

6. Bestand: elk gestructureerd geheel van persoonsgegevens, ongeacht of dit geheel van 

gegevens gecentraliseerd is of verspreid is op een functioneel of geografisch bepaalde 

wijze, dat volgens bepaalde criteria toegankelijk is en betrekking heeft op verschillende 

personen. 

7. YoungForce: de rechtspersoon die het doel van, en de middelen voor, de verwerking van 

persoonsgegevens vaststelt.  

8. Bewerker: degene die ten behoeve van de verantwoordelijke persoonsgegevens 

verwerkt, zonder aan zijn rechtstreekse gezag te zijn onderworpen.  

9. Cliënt: degene op wie een persoonsgegeven betrekking heeft.  
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10. Derde: ieder, niet zijnde de cliënt, de verantwoordelijke bewerker, of enig persoon die 

onder rechtstreeks gezag van de verantwoordelijke of de bewerker gemachtigd is om 

persoonsgegevens te verwerken.  

11. Ontvanger: degene aan wie de persoonsgegevens worden verstrekt.  

12. Toestemming van de cliënt: elke vrije, specifieke en op informatie berustende wilsuiting 

waarmee de cliënt aanvaardt dat hem betreffende persoonsgegevens worden verwerkt.  

  

Reikwijdte   

Dit reglement is van toepassing op de geheel of gedeeltelijke geautomatiseerde verwerking 

van persoonsgegevens, alsmede de niet geautomatiseerde verwerking van 

persoonsgegevens die in een bestand zijn opgenomen of die bestemd zijn om daarin te 

worden opgenomen.   

  

Voorwaarden en rechtmatige verwerking   

1. Persoonsgegevens worden in overeenstemming met dit reglement op behoorlijke en 
zorgvuldige wijze verwerkt.   

2. Persoonsgegevens worden niet verder verwerkt op een wijze die onverenigbaar is 
met de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen.   

3. YoungForce is verantwoordelijk voor het goed functioneren van de verwerking van 
persoonsgegevens. De handelswijze met betrekking tot de werking van de 
persoonsgegevens en de verstrekking van gegevens wordt bepaald door dit 
reglement. YoungForce is aansprakelijk voor de eventuele schade als gevolg van het 
niet naleven van dit reglement.   

  

 

 

 

 

 

  

 


