
 
 
 
WELZORG PRIVACY VERKLARING  
Welzorg vindt het van groot belang dat uw privacy wordt gewaarborgd en dat er alleen op een zorgvuldige 
manier gebruik wordt gemaakt van de gegevens die u Welzorg toevertrouwt. Om dat te garanderen, heeft 
Welzorg haar privacybeleid vastgelegd in een Privacyverklaring. Hierin wordt aangegeven hoe wij aan uw 
persoonsgegevens komen, wat wij hiermee doen, wat uw rechten zijn en waar u terecht kunt met uw 
vragen, opmerkingen of klachten.  
 
  
Uitgangspunten Privacyverklaring  
• Welzorg handelt volledig in overeenstemming met de wetgeving op het gebied van de bescherming van 
persoonsgegevens;  
• uw persoonsgegevens worden alleen gebruikt voor doeleinden die vooraf zijn medegedeeld;  
• uw persoonsgegevens worden niet aan derden verstrekt, zonder dat u daar toestemming voor heeft 
gegeven;  
• U heeft altijd de mogelijkheid om uw persoonsgegevens in te zien zodat u deze kunt controleren en laten 
aanpassen of aanvullen, wanneer uw gegevens onvolledig of niet juist zijn;  
• Welzorg gaat zorgvuldig en adequaat om met uw opmerkingen, vragen en klachten.  
 
Het gebruik van uw persoonsgegevens  
Om het door u gewenste hulpmiddel aan u te kunnen verstrekken en adequaat service te kunnen verlenen 
dient Welzorg de beschikking te hebben over uw persoonsgegevens. Persoonsgegevens zijn gegevens 
waarmee uw identiteit kan worden vastgesteld. Hierbij kunt u bijvoorbeeld denken aan de volgende 
gegevens: naam, adres, woonplaats, verblijfplaats, telefoon- nummer, geboortedatum, geslacht, uw 
registratienummer bij de opdrachtgever en de gegevens met betrekking tot het gewenste hulpmiddel. 
Welzorg ontvangt uw persoonsgegevens van uzelf of van onze opdrachtgever. Met opdrachtgever bedoelt 
Welzorg o.a. gemeenten, zorgverzekeraars, ziekenhuizen, verpleeghuizen, verzorgingshuizen, het UWV of 
werkgevers. Welzorg wil uw persoonsgegevens ook graag gebruiken voor onderzoek naar uw tevredenheid 
over de dienstverlening van Welzorg. Met uw toestemming zal Welzorg alleen de strikt noodzakelijke 
persoonsgegevens verstrekken aan een onderzoeksbureau. Wanneer u hiertegen bezwaar heeft, kunt u 
Welzorg dat laten weten door een e-mail te sturen naar privacy@welzorg.nl of een brief te sturen naar ons 
postadres.  
 
Hierna zal u niet (meer) worden betrokken bij onderzoek naar de dienstverlening van Welzorg. Met uw 
toestemming wil Welzorg uw gegevens om u op de hoogte te houden van haar producten en/of diensten. 
Wanneer u geen prijs meer stelt op deze informatie, dan kunt u ook dit Welzorg laten weten door een e-mail 
te sturen naar privacy@welzorg.nl of een brief te sturen naar ons postadres. Hierna zal uw naam worden 
geschrapt van de verzendlijst.  
 
Behalve voor de hierboven aangegeven doeleinden zal Welzorg geen persoonsgegevens aan derden 
verstrekken, tenzij u Welzorg hiervoor toestemming heeft verleend, of wanneer Welzorg op grond van 
wettelijke voorschriften verplicht is om medewerking te verlenen.  
 
 



Uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens  
U heeft recht te allen tijde toegang te vragen tot uw persoonsgegevens die Welzorg in haar 
gegevensbestand heeft opgeslagen en deze in te zien. Wanneer u van mening bent dat die 
persoonsgegevens niet (langer) correct of compleet zijn, dan kunt u Welzorg verzoeken uw 
persoonsgegevens aan te vullen, te verbeteren of te verwijderen door een e-mail te sturen aan 
privacy@welzorg.nl of een brief te sturen naar ons postadres.  
 
Welzorg zal vervolgens die aanpassing zo snel mogelijk verrichten, of u gemotiveerd uitleggen waarom uw 
wensen (nog) niet kunnen worden uitgevoerd. Wanneer u meent dat het gebruik dat Welzorg van uw 
persoonsgegevens maakt, niet in overeenstemming is met de doeleinden waarvoor u deze heeft gegeven of 
met deze Privacyverklaring, dan kunt u door het sturen van een e-mail of brief aangeven dat u zich tegen dat 
gebruik verzet. Welzorg zal vervolgens zo snel mogelijk contact met u opnemen om na te gaan wat uw 
bezwaren zijn en hoe aan uw wensen tegemoet kan worden gekomen. 
 
Vragen, opmerkingen en klachten 

Welzorg wil er alles aan doen om uw eventuele bezorgdheid over het gebruik van uw persoonsgegevens weg 

te nemen. Wanneer u nog vragen heeft die niet in deze Privacyverklaring zijn beantwoord of wanneer u 

suggesties of opmerkingen heeft over de manier waarop Welzorg met uw persoonsgegevens is 

omgesprongen, dan vraagt Welzorg u met klem haar dat te laten weten. Daarmee kan Welzorg voorkomen 

dat problemen of zorgen blijven bestaan. Welzorg belooft u dat zij zorgvuldig en vertrouwelijk met uw 

vragen, opmerkingen of klachten zal omgaan. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


