
Privacy- en cookieverklaring 
Zorgboerderij De Balans 
 
De privacy van deelnemers en andere betrokkenen wordt door Zorgboerderij De Balans 
gerespecteerd en vertrouwelijk behandeld. In deze privacy- en cookieverklaring informeren wij u 
over de privacygevoelige aspecten van onze dienstverlening en over onze website. 
De persoonsgegevens worden door ons verwerkt conform de Algemene Verordening 
Gegevensbescherming (AVG), zoals uitgewerkt in ons ‘Privacybeleid Zorgboerderij De Balans’.  
 
In deze privacy- en cookieverklaring leggen we beknopt uit welke persoonsgegevens we gebruiken en 
met welk doel dit wordt gedaan. Voor meer informatie wordt verwezen naar bovengenoemd 
Privacybeleid dat  u bij ons kunt opvragen.  
 
Verwerking persoonsgegevens 
Wij beschikken alleen over persoonsgegevens die u actief aan ons verstrekt.  
Op onze website (www.zorgboerderijdebalans.nl) staan geen cookies.  
 
Persoonsgegevens die u actief aan ons verstrekt 
Deze persoonsgegevens worden gebruikt in het kader van onze dienstverlening. De gegevens worden 
opgeslagen op onze eigen beveiligde computer of die van een derde partij.  
Deze persoonsgegevens gebruiken wij uitsluitend voor de volgende doeleinden: 

- om met u in contact te komen; 

- voor het uitvoeren van de met u gesloten overeenkomst; 

- om het zorg- of begeleidingstraject met u af te stemmen, nadat u toestemming hebt 
verleend voor het verwerken van uw bijzondere persoonsgegevens middels het 
‘toestemmingsformulier verwerking persoonsgegevens’.  

 
Beveiliging en bewaartermijnen 
Zorgboerderij De Balans neemt passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen 
tegen misbruik. Uw persoonsgegevens worden door ons bewaard voor zover de duur van de 
overeenkomst dan wel conform de geldende wet- en regelgeving. 
 
Inzage, correctie en verwijdering 
Volgens de AVG heeft u als betrokkene een aantal rechten. Denk hierbij aan het recht op inzage, 
rectificatie en het recht op verwijdering. Als u hiervan gebruik wilt maken, kunt u contact met ons 
opnemen via de e-mail. Indien u een klacht heeft over de wijze waarop wij met privacy omgaan, kunt 
u ook terecht bij de Autoriteit Persoonsgegevens, gevestigd in Den Haag. 
 
Zorgboerderij De Balans 
Ad en Ina Doornenbal 
Gerverscop 24 
3481 LV Harmelen 
T: 0348 441503  E: ad@zorgboerderijdebalans.nl 

 
Deze privacy- en cookieverklaring is voor het laatst aangepast op 2 februari 2021 

http://www.zorgboerderijdebalans.nl/

