
Privacyverklaring  
 

De onderstaande tekst legt uit welke persoonsgegevens FPC de Rooyse Wissel verwerkt, met welk doel 

en welke rechten voor u van toepassing zijn.  

Welke persoonsgegevens verwerken we en met welk doel? 
We verwerken alleen die gegevens die we nodig hebben om ons werk goed te kunnen doen. Daarnaast 

verwerken we gegevens als een wet ons dit verplicht of als we hiervoor toestemming hebben van de 

persoon zelf. We gebruiken de gegevens vervolgens alleen voor het doel in kwestie en doen er verder 

niets anders mee. In het kort gaat het om de volgende doelen en gegevens: 

 

Bieden van hulp en zorg 

We bewaren de persoonlijke gegevens van onze patiënten1 in een (elektronisch) dossier. Dit dossier 

gebruiken wij om onze patiënten passende en kwalitatief goede hulp en zorg te kunnen bieden. We zijn 

wettelijk verplicht dossiers voor onze patiënten te onderhouden.  

 

Een patiëntendossier bevat onder andere het Burgerservicenummer, naam en adresgegevens, 

persoonlijke eigenschappen, gevolgde opleidingen, medische- en strafrechtelijke gegevens. 

 

We ontvangen de meeste gegevens van de overheid, gemeentes of andere Forensisch Psychiatrisch 

Centra. Daarnaast ontvangen wij gegevens van de patiënt zelf. 

 

We bewaren deze gegevens niet langer dan wettelijk verplicht.  

 

Verstrekken van informatie 

Wanneer iemand contact met ons opneemt voor vragen dan bewaren wij de gegevens zodat we later de 

vragen kunnen beantwoorden. Dit kan bijvoorbeeld door het contactformulier op deze website te 

gebruiken of ons te bellen. De gegevens bevatten onder andere naam, e-mailadres en/of 

telefoonnummer. 

 

Als iemand zich opgeeft voor onze (digitale) nieuwsbrief dan hebben we de gegevens nodig voor het 

versturen van de nieuwsbrief. We verwerken dan zijn of haar naam en e-mailadres. 

 

In sommige gevallen gebruiken we beeldmateriaal en persoonlijke ervaringen van patiënten en 

medewerkers ter promotie van onze werkzaamheden.  

 

In al deze gevallen vragen we vooraf toestemming voor het mogen verwerken van de gegevens voor het 

desbetreffende doel. U kunt de toestemming altijd later weer intrekken. 

 

We bewaren deze gegevens niet langer dan noodzakelijk. 

 

Handhaven van een veilige (werk-) omgeving 

In sommige gevallen leggen we camerabeelden vast via bewakingscamera’s. Dit doen we voor de 

veiligheid van onze patiënten en van onze medewerkers. 

 

We bewaren deze beelden niet langer dan noodzakelijk. 

 

Ter verbetering van onze website 

Onze website maakt gebruik van cookies zodat we de werking van de website kunnen verbeteren. Meer 

over cookies vindt u in ons cookiebeleid. 

 
1 Daar waar patiënten staat, kan ook cliënten worden gelezen 



Welke rechten heeft u?  
U hebt het recht om uw eigen persoonsgegevens in te zien en indien nodig te laten corrigeren of 

aanvullen.  

 

Tevens heeft u, onder voorwaarden, het recht om bezwaar te maken tegen een verwerking, het recht op 

‘beperking’,  door minder gegevens te laten verwerken, het recht om ‘vergeten’ te worden,  uw gegevens 

te laten verwijderen en het recht om uw gegevens eenvoudig over te dragen naar een andere 

organisatie.  

 

Wanneer u voor een verwerking uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven, dan blijft u het recht behouden 

om deze toestemming weer in te trekken. 

 

Sollicitaties en gegevens die hierbij worden verzameld worden niet langer bewaard dan strikt 

noodzakelijk, tenzij u bij de sollicitatie anders heeft aangegeven. 

Hoe beveiligen we uw gegevens? 
We zetten allerlei verschillende maatregelen in om uw gegevens zo goed mogelijk te beschermen. Dit 

kunnen bijvoorbeeld fysieke, technische of organisatorische maatregelen zijn. We controleren ook 

regelmatig of deze maatregelen nog goed werken. Dit alles doen we door de regels uit de NEN7510 norm 

te volgen. Deze norm is speciaal opgesteld om gegevens in de zorg te beveiligen. 

 

We eisen van onze leveranciers hetzelfde beveiligingsniveau wanneer wij bijvoorbeeld een dienst van hun 

afnemen of wanneer zij voor ons computersystemen beheren. 

Delen we uw persoonsgegevens met anderen? 
We wisselen uw gegevens alleen uit met andere organisaties als we dit wettelijk verplicht zijn of wanneer 

wij hiervoor toestemming van u hebben gekregen. 

 

Wanneer wij andere organisaties hebben gevraagd om voor ons (een deel van) de verwerking uit te 

voeren dan hebben wij daarmee een verwerkersovereenkomst afgesloten. We zorgen ervoor dat zij net 

zo zorgvuldig met de gegevens omgaan als wijzelf. Wij blijven verantwoordelijk voor uw 

persoonsgegevens. 

Vragen? 
Heeft u bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens? Of, heeft u vragen, opmerkingen of 

klachten over deze privacyverklaring? Of, heeft u vragen, opmerkingen of klachten over de 

privacyverklaring ten aanzien van uw cliëntgegevens/patiëntgegevens? Dan kunt u dit laten weten bij de 

Functionaris Gegevensbescherming (FG) van de Rooyse Wissel. De FG is bereikbaar via 

fg@derooysewissel.nl. 

 

Probeer het verzoek zo specifiek mogelijk te beschrijven, zodat wij zo goed mogelijk in staat zijn daaraan 

gehoor te geven. Wij zullen zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek reageren. 

Mocht blijken dat we niet aan uw verzoeken kunnen of mogen voldoen dan geven we u daarover uitleg. 

Heeft u een klacht? 
Bij de Autoriteit Persoonsgegevens kunt u terecht indien u een klacht heeft met betrekking tot de 

verwerking van uw persoonsgegevens. U vindt de contactgegevens van de Autoriteit Persoonsgegevens 

op hun website: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl 

 

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 30 december 20221.    

mailto:fg@derooysewissel.nl
http://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/


Cookiebeleid 
 

Wat zijn cookies? 

Cookies zijn kleine tekstbestanden die een website op een computer, tablet of mobiele telefoon plaatst op 

het moment dat u de website bezoekt. In deze cookies wordt informatie over uw websitebezoek 

opgeslagen. Met het plaatsen van cookies worden persoonsgegevens verwerkt. Door het gebruik van 

cookies kan een website u bij een volgend bezoek herkennen.  

 

Google Analytics 

De cookies van Google Analytics op deze site hebben als doel het bijhouden van de 

bezoekersstatistieken, zodat we de website steeds kunnen optimaliseren. We gebruiken alleen functionele 

cookies en de data worden geanonimiseerd doorgestuurd naar Google Analytics.  

 

Social Media en Streaming Media 

Op deze website zijn knoppen opgenomen van diverse social media diensten, zoals LinkedIn en Twitter. 

Ook zijn video’s opgenomen via Youtube. Deze diensten plaatsen zelf een cookie. Voor meer informatie 

hierover verwijzen we u naar de site van de betreffende dienst. 

 

Beveiliging 

Onze website maakt gebruik van een beveiligde verbinding (SSL) tussen uw browser en onze website. 

Hierdoor worden alle gegevens tijdens het versturen onleesbaar voor andere personen.  

 

Cookies blokkeren en verwijderen 

Wilt u cookies van onze website niet geplaatst hebben, dan kunt u daarvoor kiezen in de cookiemelding 

die u te zien krijgt bij het eerste bezoek aan onze website. Heeft u onze cookies eerder geaccepteerd, 

dan krijgt u deze melding niet meer te zien en dien u eerst onze cookies te verwijderen. 

 

U kunt er ook voor kiezen om via uw browser het plaatsen van cookies te blokkeren. Blokkeert u alle 

cookies, dan zouden websites minder goed kunnen werken. Het is beter om alleen de ongewenste 

cookies selectief uit te schakelen. Dit kunt u doen in uw browser bij de instellingen. Hiermee blokkeert u 

ook meteen de cookies van andere websites die u bezoekt. 

 

De Consumentenbond legt op de volgende webpagina eenvoudig uit hoe cookies kunnen worden 

verwijderd of geblokkeerd: https://www.consumentenbond.nl/internet-privacy/cookies-verwijderen  

 

https://www.consumentenbond.nl/internet-privacy/cookies-verwijderen

