
 

 

 

Schenkhofstraat 11, 4041 CA Kesteren 
 

Telefoon 0488-483250 
Email  info@ankerzorg.nl  

De plichten van het Anker 

Voor ons als zorgbieder zijn de plichten ook 

aangescherpt. Wij moeten onderbouwen waarom wij 

uw gegevens nodig hebben. Daarnaast moeten wij 

kunnen aantonen met wie wij deze gegevens delen en 

waarom dat is. Het Anker deelt uw gegevens 

bijvoorbeeld met de zorgverzekeraar, apotheek en uw 

huisarts.  Wij gebruiken uw gegevens niet voor andere 

doeleinden dan de zorg en uw welzijn. 

 

De Autoriteit Persoonsgegevens is de instantie die in 

Nederland toetst of alle zorgaanbieders aan de 

wetgeving voldoen. Voor meer informatie hierover 

verwijzen wij u naar de website van de Autoriteit 

Persoonsgegevens. 

 

 

 

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/ 

Bel of mail ons gerust als u met vragen zit. 

Voor uitgebreide informatie verwijzen wij naar 

onze privacyverklaring op de website. 

 

http://www.ankerzorg.nl/ 

 

Christelijke organisatie voor  

ouderenzorg, wonen en welzijn 

De nieuwe privacywet 

Wat betekent dit voor ons? Vragen? 

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/
http://www.ankerzorg.nl/


Het Anker neemt de bescherming van uw gegevens 

serieus en neemt passende maatregelen om misbruik 

en verlies tegen te gaan. 

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed 

beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, 

neem dan contact met ons op. 

Indien u een klacht wilt indienen verwijzen wij u naar 

de reguliere klachtenprocedure op onze website. 

http://www.ankerzorg.nl/ 

 

De nieuwe privacywet Wat betekent dit voor u? 

De Algemene Verordening Gegevensbescherming 

Met ingang van 25 mei 2018 is de Algemene 

Verordening Gegevensbescherming (AVG) van 

toepassing. Vanaf die datum geldt deze privacy 

wetgeving in de hele Europese Unie. 

Deze nieuwe wet versterkt de positie van 

personen waar gegevens over verzameld 

worden. Dus ook voor u als cliënt van ons. Het 

Anker heeft ook meer verplichtingen en moet 

aan u kunnen uitleggen waarom wij uw 

gegevens vastleggen en bewaren. 

Meer rechten 

Als cliënt en bewoner heeft u recht op inzage in uw 

zorgdossier. Dit was al zo maar nu is dat verder 

uitgebreid. Uw rechten op een rij: 

 Recht op inzage: u kunt uw zorgdossier 

inzien; 

 Recht op het verwijderen van gegevens. Als 

gegevens niet kloppen kan dit verwijderd 

worden (met uitzondering van het medisch 

dossier); 

 Recht op aanpassen en aanvullen; 

 Recht op bezwaar als u van mening bent dat 

wij onzorgvuldig met uw gegevens omgaan; 

 Recht op het overzetten van uw gegevens 

naar een andere organisatie als u verhuist. 

 

 

http://www.ankerzorg.nl/

