
 

 

Privacy verklaring. 

Jacobahof Zorgvilla verlangt dezelfde technische en organisatorische maatregelen van de 

organisaties die in haar opdracht gegevens verwerken en heeft dit vastgelegd in 

verwerkersovereenkomsten. 

Wat zijn uw rechten met betrekking tot de door Jacobahof Zorgvilla verwerkte 
persoonsgegevens? 

Op grond van de wet heeft u diverse rechten. Hierna lichten wij deze kort toe. 

Inzagerecht 
U heeft het recht de door Jacobahof Zorgvilla verwerkte persoonsgegevens in te zien.  

Correctie- en verwijderingsrecht 
U heeft het recht uw gegevens te laten wijzigen of zelfs te laten verwijderen indien de gegevens niet 

(langer) juist zijn, of indien de verwerking niet (langer) gerechtvaardigd is.  

Recht van bezwaar 
Het recht van bezwaar houdt in dat u vanwege uw specifieke situatie bezwaar kunt maken tegen 

bepaalde verwerkingen van uw persoonsgegevens.  

Recht op beperking 
U heeft onder omstandigheden ook het recht op de beperking van de verwerking van uw gegevens. 

Dit houdt kortgezegd in dat Jacobahof Zorgvilla de verwerking van uw gegevens tijdelijk ‘bevriest’. U 

kunt dit recht inroepen in vier situaties: 

 In afwachting van de beoordeling van een correctieverzoek; 

 Indien gegevens eigenlijk gewist zouden moeten worden maar u geen verwijdering wenst; 

 Indien Jacobahof Zorgvilla] de gegevens niet langer nodig heeft terwijl u de gegevens wel 

nodig heeft voor de voorbereiding op een rechtszaak; 

 In afwachting van de beoordeling van een bezwaar. 

Recht op gegevensoverdraagbaarheid 
U heeft het recht om de door u aan Jacobahof Zorgvilla verstrekte gegevens (terug) te ontvangen in 

een gangbaar bestandsformaat. Dit recht geldt alleen voor de persoonsgegevens die wij van u 

verwerken op grond van uw toestemming of een met u gesloten overeenkomst. Het recht geldt 

bovendien alleen voor de gegevens die wij al in digitale vorm verwerken (dus niet voor 'papieren' 

verwerkingen). U bent vrij die gegevens vervolgens door te geven aan een andere organisatie. 

Mocht er een koppeling bestaan tussen onze systemen en de systemen van de organisatie waaraan u 

de gegevens wilt laten doorgeven, dan kunnen wij die doorgifte mogelijk direct namens u verzorgen. 

Informeer daarvoor naar de mogelijkheden. 

Intrekken van toestemming 
Indien wij uw gegevens verwerken op basis van uw toestemming dan heeft te allen tijde het recht 

een eenmaal gegeven toestemming in te trekken. Wij zullen de verwerking dan onmiddellijk staken. 

Het intrekken van de toestemming heeft geen terugwerkende kracht; alle verwerkingen die al 

hebben plaatsgevonden blijven dus rechtmatig. 

 



 

 

 

Uitoefening van de rechten 
Het uitoefenen van de rechten is voor u in principe kosteloos behoudens misbruik. U oefent de 

rechten uit door contact op te nemen via de contactgegevens onderaan deze Privacyverklaring. 

Termijnen 
We doen ons uiterste best om uw vragen/verzoeken binnen een maand te beantwoorden. Mocht de 

beantwoording van uw vraag/verzoek meer tijd kosten, dan zullen wij u hierover binnen een maand 

informeren. Het kan zijn dat vanwege de complexiteit van de verzoeken en/ of het aantal verzoeken 

de beantwoordingstermijn in totaal oploopt tot drie maanden. 

Identificatie 
Jacobahof Zorgvilla kan bij alle vragen / verzoeken om nader bewijs van uw identiteit vragen. Dit doet 

Jacobahof Zorgvilla om te voorkomen dat persoonsgegevens aan de verkeerde partij worden 

verstrekt of dat ten onrechte wijzigingen worden aangebracht in de persoonsgegevens.  

Individuele afweging bij ieder verzoek 
We wijzen u er op dat de hiervoor beschreven rechten geen absolute rechten zijn. Er kunnen 

omstandigheden zijn die maken dat Jacobahof Zorgvilla aan een verzoek geen gehoor kan geven, 

bijvoorbeeld als uw gegevens zijn of worden verwerkt op grond van een wettelijke verplichting.  

Jacobahof Zorgvilla zal ieder verzoek steeds op zijn eigen merites beoordelen. Mocht Jacobahof 

Zorgvilla aan een bepaald verzoek geen gehoor (kunnen) geven, dan wordt dit uiteraard gemotiveerd 

aan u kenbaar gemaakt. U kunt zich vervolgens in dat geval tot de rechter wenden.  

Het recht van bezwaar tegen gebruik van gegevens voor (direct) marketing doeleinden is wel 

absoluut. Afmeldingen voor onze commerciële uitingen worden dus hoe dan ook gehonoreerd. 

Heeft Jacobahof Zorgvilla een Functionaris Gegevensbescherming? 

Jacobahof Zorgvilla heeft geen Functionaris Gegevensbescherming (FG) aangesteld, gezien de kleine 

schaal waarop gegevens verwerkt worden.  

Heeft u een klacht over de verwerking van persoonsgegevens door Jacobahof 
Zorgvilla 

Als u een klacht heeft over de verwerking van persoonsgegevens door Jacobahof Zorgvilla dan stellen 

we het op prijs om dat zo spoedig mogelijk van u te vernemen. We doen dan ons uiterste best om 

deze klacht op te lossen. Als u er met ons niet uit komt dan kunt u een klacht indienen bij de 

toezichthouder. De Autoriteit Persoonsgegevens houdt toezicht op de naleving van de 

privacywetgeving. U vindt de contactgegevens van de Autoriteit Persoonsgegevens via de website 

www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.  

Wijziging van de Privacyverklaring 

Jacobahof Zorgvilla kan deze Privacyverklaring wijzigen. Deze wijzigingen worden bekend gemaakt 

via de website. Jacobahof Zorgvilla adviseert u daarom regelmatig deze Privacyverklaring te 

raadplegen voor een update. 

 

http://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/


 

 

Heeft u vragen? 

U kunt natuurlijk ook altijd aan Jacobahof Zorgvilla vragen stellen over de verwerking van uw 

persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen via onderstaande contactgegevens. 

Hoe neemt u contact met Jacobahof Zorgvilla op? 

Voor vragen over deze Privacyverklaring en/of de verwerking van uw persoonsgegevens door 

Jacobahof Zorgvilla kunt u contact opnemen met: 

Jacobahof Zorgvilla  

De Ruy 1 

3233AH Oostvoorne 

Drs. T. Corduwener (directeur) 

info@jacobahof.nl 

of 

Mw. M. Voogd- den Ouden (locatiemanager) 

locatiemanager@jacobahof.nl 
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