Privacy verklaring
Géén beperkingen zien maar kansen!
Deelnemers(sters) en medewerkers van Toppiezorg kunnen erop rekenen dat hun privacy en
de beveiliging van hun persoonsgegevens prioriteit hebben.
Wij gaan zorgvuldig en integer om met persoonsgegevens en zijn transparant over de
verwerkingen die we uitvoeren.
Bij privacy-dilemma’s zoeken we de dialoog met de deelnemers(sters) (ouders en verzorgers)
en medewerkers.
Bij Toppiezorg hechten we veel waarde aan de privacy van deelnemers, van betrokkenen in
het netwerk van de deelnemer(ster), van medewerkers en overige relaties.
De basis van ons privacybeleid is dat wij correct en transparant met persoonsgegevens
omgaan en hierop aanspreekbaar zijn. We zien het als onze taak om persoonsgegevens zo
goed mogelijk te beschermen en er zorgvuldig mee om te gaan, dat is onderdeel van ons
dagelijks werk. Daarnaast heeft Toppiezorg vanuit wetgeving de verplichting te voldoen.
Omdat wij als werkgever en zorgverlener werken met (bijzondere) persoonsgegevens geeft
Toppiezorg aan het beschermen daarvan hoge prioriteit.

Toestemmingsformulier
Bij Toppiezorg en stichting Toppie! laten wij met foto’s en video’s zien waar we mee bezig
zijn. Opnames worden gemaakt tijdens verschillende gelegenheden. Bijvoorbeeld:
activiteiten, uitjes, themabijeenkomsten en ook jij kunt op deze foto’s (en soms in video’s) te
zien zijn.
Natuurlijk gaan we zorgvuldig om met foto’s en video’s. Wij plaatsen geen foto’s waardoor
deelnemers en medewerkers schade kunnen ondervinden. We plaatsen bij foto’s en video’s
geen namen van medewerkers. Wij van Toppiezorg vinden het dan ook belangrijk om jouw
toestemming te vragen voor het gebruik van foto’s en video’s. Het is goed mogelijk dat je niet
wilt dat foto’s van jou op het internet verschijnen.
Jouw toestemming geldt alleen voor foto’s en video’s die door ons, of in onze opdracht worden
gemaakt. Het kan voorkomen dat andere deelnemers foto’s maken tijdens bijeenkomsten. Daar
hebben wij geen invloed op.
Als we foto’s en video’s willen laten maken voor onderzoeksdoeleinden, bijvoorbeeld om een les van
een stagiair(e) op te nemen, dan zullen we daar apart over informeren en zo nodig om toestemming
vragen. Ook als we beeldmateriaal voor een ander doel willen gebruiken, nemen we contact op.
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Je mag natuurlijk altijd terugkomen op de door jou gegeven toestemming. Ook mag je op een later
moment alsnog toestemming geven.

Met deze brief vragen we je toestemming voor het gebruik van beeldmateriaal van jou.
Zou je deze brief ondertekend willen afgeven of mailen?.

Naam deelnemer(ster) ……………………….
wil dat er foto/beeldmateriaal wordt geplaatst op sociaal media
wil

wel

niet

Datum
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