
 

Privacy verklaring 
 

Cécile van Loon en André von Berg, gevestigd aan de Cauberg 18 (6301 BT Valkenburg a/d Geul zijn 
verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacy 
verklaring. 
 

Contactgegevens: 
Vestigingsadres: 
Craubekerstraat 21  
6343 RC Klimmen 
 
Telefoonnummers: 
Cecile van Loon 0622235175 
André von Berg 0633101933 
 
Cecile van Loon en André von berg zijn functionarissen, gegevensbescherming van Cecile van Loon en 
André von Berg.  
Zij zijn te bereiken via e-mailadres: cecilevanloon@hotmail.com   vonbergandre@hotmail.com 
 
 

Persoonsgegevens die wij verwerken: 
 
Cecile van Loon en André von Berg verwerken uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van 
onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. 
 

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken: 

● Voor en achternaam 
● Geslacht 
● Geboortedatum 
● Adresgegevens 
● Telefoonnummer 
● E-mailadres 
● Zorgbeschrijving/zorgovereenkomst 
● BSN 
● Medisch dossier  
● Maandbulletin 
● PGB-nummer 

 



Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken: 
 
Cecile van Loon en André von Berg kunnen met betrekking tot uw gezondheid bewaren zoals gebruik 
van medicatie / allergieën / begeleiding. 
Cecile van Loon en André von Berg doen dit enkel wanneer dit daadwerkelijk nodig is voor het 
uitvoeren van onze diensten. Zij vragen hier altijd toestemming voor aan de bewindvoerder/cliënt. 
Foto’s van bewoners worden alleen verwerkt in een  fotoalbum met toestemming van de 
bewindvoerder/cliënt en beschikbaar gesteld aan bewoners en familie en met toestemming aan 
derden.  
 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens 
verwerken: 
 
Cecile van Loon en André von Berg verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doelen: 

● U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen 
voeren. 

● U te informeren over wijzigingen van onze diensten. 
● Verzenden van onze nieuwsbrief 
● Zij verwerken ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens 

die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte. 

Geautomatiseerde besluitvorming: 
 
Cecile van Loon en André von Berg bewaren  uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de 
doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende 
bewaartermijn voor personalia, adres, telefoonnummer, e-mailadres 7 jaar na de laatste transactie. 
Wij doen dit in verband met de verplichte bewaartermijn voor de belastingdienst. 
 

Delen van persoonsgegevens met derden: 
 
Cecile van Loon en André von Berg verstrekken persoonsgegevens  uitsluitend aan derden en alleen 
als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke 
verplichting. 
 

Gegevens inzien, overdragen: 
 
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, en u hebt het recht op 
gegevensoverdraagbaarheid. Dit betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de 
persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u 
genoemde organisatie, te sturen. 
 
Cecile van Loon en André von Berg willen u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft een 
klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de 
volgende link. https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/  
 

 
 
Hoe wij persoonsgegevens beveiligen: 

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/


 
Cécile van Loon en André von Berg nemen de bescherming van u gegevens serieus en nemen 
passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en 
ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn 
of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via: 
https://datalekken.autoriteitpersoonsgegevens.nl  

https://datalekken.autoriteitpersoonsgegevens.nl/

