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Toestemming Persoonsgegevens (12 september 2020) 
 
Wij zijn voordat we uw aanmelding kunnen verwerken verplicht uw toestemming te vragen 
voor de verwerking van uw gegevens. Tevens willen wij u wijzen op uw rechten. U dient ons 
toestemming te geven door uw goedkeuring aan te geven op de website. Zonder 
toestemming kunnen wij helaas niet met uw aanmelding aan de slag.  
 
Aansprakelijkheid & Toestemming  
Aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden in de hulp van zorgverlener kunnen wij niet 
aanvaarden. Frisse Gedachtes houdt zich het recht voor om op ieder moment de hulp aan u 
te beëindigen.  
 
Daarnaast willen wij u graag wijzen op het feit dat uw gegevens worden verwerkt in ons 
systeem. Deze gegevens zijn nodig om u zo goed mogelijk te begeleiden. Wij houden het 
recht voor om deze gegevens uit dit formulier te bewaren voor zolang wij dit nodig achten 
voor het uitoefenen van onze rechten. U heeft het recht deze gegevens: in te zien; op te 
vragen; aan te passen; te laten vernietigen. U heeft tevens het recht om: bezwaar aan te 
tekenen tegen eventuele verwerking van aanvullende gegevens; een klacht in te dienen bij 
de Autoriteit Persoonsgegevens; deze toestemming in te trekken.  
 
Groepsapp 
Tevens gaat u akkoord met de toevoeging van uw nummer aan een groepsapp met daarin 
de andere begeleiders (die ook toestemming hebben gegeven). Deze groepsapp dient twee 
functies. Ten eerste dient het een praktische functie: als u tegen problemen aanloopt dan 
kunt u die hier stellen aan de andere begeleiders, die hier misschien het antwoord op weten. 
Ten tweede dient het een sociale functie: wij proberen een gezellig en hecht team te zijn en 
met de groepsapp proberen we dit te stimuleren.  
 
Website 
Tot slot gaat u akkoord met het feit dat wij een foto en een korte beschrijving van u op de 
website plaatsen. Dit doen wij om ervoor te zorgen dat de zorgvragers de zorgverleners 
kunnen kiezen waar zij denken zich het meest op hun gemak te voelen.  
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Permission Personal Data (12 september 2020) 
 
Before we can process your application, we are obliged to ask your permission for the 
processing of your data. We would also like to point out your rights. You must give us 
permission by indicating your approval on the website. Unfortunately, we cannot work with 
your application without permission. 
 
Liability & Consent 
We cannot accept liability for any inaccuracies in the care provider's assistance. Frisse 
Gedachtes reserves the right to end the assistance to you at any time. 
 
In addition, we would like to point out that your data is processed in our system. This 
information is necessary to guide you as best as possible. We reserve the right to retain this 
information from this form for as long as we deem it necessary to exercise our rights. You 
have the right to: view; request; adjust these data and to have them destroyed. You also 
have the right to: object to any processing of additional data; submit a complaint to the Dutch 
Data Protection Authority; withdraw this consent. 
 
WhatsApp 
You also agree to us adding your number to a group on WhatsApp containing the other 
supervisors (who have also given permission). This group app serves two functions. First, it 
serves a practical function: if you run into problems, you can tell about them here to the other 
supervisors, who may know the answer to your questions. Secondly, it serves a social 
function: we try to be a fun and close team and we try to stimulate this with the group app. 
 
Website 
Finally, you agree that we will post a photo and a brief description of you on the website. We 
do this to ensure that care recipients can choose the care providers with which they think 
they feel most comfortable. 
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