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Over Estinea 
Estinea ondersteunt circa 900 mensen met een beperking in de Achterhoek en 
Twente. Zo’n 800 medewerkers en 425 vrijwilligers zetten zich dagelijks in voor 
hun levensgeluk. Daarbij werken we vanuit de overtuiging dat iedereen – met 
steun van anderen – mee kan doen in de samenleving. Wij helpen mensen om 
hun eigen keuzes te maken en het beste uit zichzelf te halen. Dat doen we met 
hart en ziel, elke dag weer. En met verantwoordelijkheidsgevoel, gedrevenheid, 
oprechte aandacht en professionaliteit.

 

Privacy en persoonsgegevens 
cliënten



Om ons werk goed te kunnen doen 
hebben we jouw persoonsgegevens 
nodig, bijvoorbeeld je naam, adres en 
telefoonnummer. Maar ook gegevens over 
jouw gezondheid en gegevens die Estinea 
nodig heeft om de kwaliteit van zorg te 
bewaken. Al die gegevens leggen we vast in 
een dossier. We zijn verplicht om een dossier 
aan te leggen. We mogen alléén gegevens 
vastleggen die noodzakelijk zijn om goede 
ondersteuning te kunnen bieden. 

Geheimhouding en toestemming
Medewerkers van Estinea die toegang 
hebben tot jouw persoonsgegevens 
hebben een geheimhoudingsplicht. 
Soms is het nodig dat wij gegevens naar 
een andere instantie sturen. Wij doen 
dat alleen als jij ons hiervoor schriftelijk 
toestemming hebt gegeven. Aan sommige 
wettelijke instanties mag Estinea wel 

zonder toestemming persoonsgegevens 
verstrekken. Bijvoorbeeld aan het 
zorgkantoor, gemeenten, het CIZ en de 
zorgverzekeraar.

Jouw privacy rechten
Jij hebt het recht om de gegevens die 
Estinea van jou vastlegt in je dossier, in te 
zien. Hiervoor kun je contact opnemen 
met je persoonlijk begeleider. Je hebt ook 
het recht om gegevens toe te voegen, 
te wijzigen of te laten verwijderen. Wil je 
correcties aanbrengen in je dossier of jouw 
persoonsgegevens overdragen naar een 
andere instantie, dan kun je hiervoor een 
verzoek indienen bij de raad van bestuur 
van Estinea.

Bewaren en bewaartermijn 
Estinea bewaart jouw dossier op een 
veilige manier. Jouw persoonsgegevens 
komen niet in onbevoegde handen. 
Digitaal opgeslagen gegevens zijn alleen 
toegankelijk voor medewerkers die 
toestemming daarvoor hebben. Zij zullen 
jouw dossier alleen inzien als dat nodig is 
om jou goede ondersteuning te kunnen 
bieden. Voor de documenten in jouw dossier 
bestaan wettelijk bewaartermijnen. Deze 
kunnen per document verschillend zijn. 
Na beëindiging van je overeekomst bij 
Estinea, en zodra de bewaartermijn is 
verlopen, worden je papieren en digitale 
dossier vernietigd. 

Foto’s en filmpjes
Foto’s of filmpjes kunnen gemaakt worden 
als onderdeel van een behandeling of 
voor communicatiedoeleinden van de 
organisatie, zoals bijvoorbeeld de website. 
We vragen hiervoor je toestemming en 
leggen dit vast in je dossier. Je hebt altijd de 
mogelijkheid om je toestemming weer in te 
trekken.

Functionaris gegevensbescherming
Estinea heeft een functionaris 
gegevensbescherming aangewezen die 
toezicht houdt op de naleving van de AVG. 
Ook informeert deze persoon bestuur, 
medewerkers en verwerkers over de privacy 
verplichtingen. Als jij het idee hebt dat 
jouw gegevens toch niet goed beveiligd 
zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, 
neem dan contact op met de functionaris. 
Contactgegevens zijn te vinden in het 
privacy statement op www.estinea.nl

Klachten
Het kan voorkomen dat je niet tevreden 
bent over de manier waarop (een 
medewerker van) Estinea met jouw 
persoonlijke gegevens omgaat. Aarzel dan 
niet om dit met de betreffende medewerker 
of de regiomanager te bespreken. Kom je er 
niet uit, dan kun je de vertrouwenspersoon 
cliënten om hulp vragen of een 
klacht indienen bij de onafhankelijke 
klachtenfunctionaris. Op onze website 
www.estinea.nl lees je hoe je dat doet.

Privacybeleid
Wil je meer weten over de specifieke regels 
die Estinea hanteert om jouw privacy te 
beschermen? Dan kun je het privacybeleid 
opvragen bij je persoonlijk begeleider.

Estinea gaat zorgvuldig om met jouw persoonsgegevens. In 

de Wet Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) 

en de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst 

(WGBO) staat wat organisaties wel en niet mogen doen met die 

gegevens. Wij houden ons aan die regels omdat wij jouw privacy 

belangrijk vinden. In deze folder lees je hoe wij omgaan met je 

persoonsgegevens. 
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