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Privacyverklaring
Wij hebben persoonlijke informatie van je nodig. Zo weten we wie je bent en welke ondersteuning en zorg
je nodig hebt. Ook weten we dan of je een wettelijk vertegenwoordiger hebt.
Houdt Gors zich aan regels of wetten?
Bij alles wat we opschrijven of opslaan over jou (persoonsgegevens) houdt Gors zich aan verschillende
wetten en regels. Bijvoorbeeld de wet ‘Algemene Verordening Gegevensbescherming’ (AVG), de ‘ Wet
Langdurige Zorg’ (WLZ) en de ‘Wet Maatschappelijke Ondersteuning’ (WMO).
Waarom verwerkt Gors persoonsgegevens?
Wij verwerken je persoonsgegevens zodat we goed kunnen werken. Zo kunnen we jou de juiste zorg,
ondersteuning en behandeling bieden.
Wanneer mag Gors persoonsgegevens verwerken?
We mogen je persoonsgegevens alleen verwerken als je hiervoor toestemming hebt gegeven via een
formulier. Verder mogen we je persoonsgegevens ook verwerken als er nood is. Hierbij kan je
bijvoorbeeld denken aan een situatie waarbij je buiten bewustzijn bent of direct medische hulp nodig
hebt.
Welke persoonsgegevens worden door Gors verwerkt?
Wij verwerken alleen de persoonsgegevens die we noodzakelijk vinden, zoals bijvoorbeeld je naam,
geboortedatum, contactpersonen en je zorgvraag. We bewaren deze gegevens in je persoonlijke map
(dossier).
Mag Gors de persoonsgegevens delen met anderen?
Wij houden je gegevens geheim. We delen je persoonsgegevens alleen als jij of je wettelijk
vertegenwoordiger hiervoor toestemming heeft gegeven.
Hoe lang bewaart Gors je persoonsgegevens?
We bewaren je persoonsgegevens maximaal 15 jaar.
Hoe beveiligt Gors de persoonsgegevens?
We doen verschillende dingen om je persoonsgegevens te beveiligen en beschermen tegen verlies of
diefstal. Zo zijn onze computers, e-mailprogramma’s en onze mobiele apparaten beveiligd.
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Welke rechten zijn er bij de verwerking van je persoonsgegevens?
Je mag jouw gegevens altijd inzien, wijzigen of aanvullen. Verder mag je een deel van je gegevens
verwijderen en je mag ons vertellen dat je het ergens niet mee eens bent (bezwaar indienen). Daarnaast
mag je ervoor zorgen dat we je gegevens minder (vaak) gebruiken. En je kan ons vertellen dat je niet wilt
dat jouw gegevens worden gedeeld met een andere organisatie.
Contact
Heb je een vraag, opmerking of klacht over je bescherming van je persoonsgegevens of over deze
privacyverklaring? Dan kun je terecht cliënten bij het cliëntenbureau via clientenbureau@gors.nl of via
0113 273 333.
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