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Abrona en jouw persoonlijke gegevens 

Abrona bewaart persoonlijke gegevens over jou. 
Bijvoorbeeld je naam, adres en je geboortedatum.  
Abrona is verplicht deze gegevens te beschermen. 
Alleen medewerkers die betrokken zijn bij jouw 
ondersteuning lezen de gegevens. 

 
Waarvoor gebruikt Abrona gegevens over jou? 

• Om contact met je op te nemen.   
Bijvoorbeeld mailen, bellen of post sturen. 

• Om goede zorg en ondersteuning te geven.  

• Om de kwaliteit van zorg te verbeteren. 
 

Wanneer bewaart Abrona gegevens over jou? 

• Als het nodig is voor de ondersteuning die jij krijgt. 

• Als het moet van de wet. 

• Als jij toestemming geeft.  
Deze toestemming kan je altijd stop zetten.  

• Abrona bewaart alleen gegevens die echt nodig zijn. 
 

Wanneer deelt Abrona gegevens over jou? 

• Als het verplicht is van de wet. 

• Als het nodig is voor jouw ondersteuning. 

• Als jij toestemming geeft. 
Deze toestemming kan je altijd stop zetten. 

 
Gegevens delen zonder jouw toestemming 
Wil jij gegevens over jou niet delen?  
Maar vindt de medewerker dit wel nodig.  
Jouw gegevens mogen alleen ongevraagd gedeeld worden 
als:  

• Jouw toestemming wel is gevraagd, 

• aan jou is verteld da t de gegevens toch worden gedeeld, 
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• de medewerker denkt dat er grote problemen bij jou of 

anderen ontstaan. En delen van de gegevens de 

problemen kan voorkomen. 

 
 

Hoe lang bewaart Abrona jouw gegevens? 

• Tot dat het niet meer nodig is.  

• Zolang als moet van de wet. 
Stopt jouw ondersteuning bij Abrona.  
Dan moet Abrona de gegevens 20 jaar bewaren.  

 
Waar heb je recht op? 

• Om gegevens over jezelf te lezen.  

• Om jouw gegevens aan te vullen met je eigen tekst. 

• Om te zeggen dat je jouw gegevens niet wilt delen. 

• Om bezwaar te maken. 

• Om jouw gegevens naar een andere organisatie mee te 
nemen. 

• Om te weten hoe Abrona omgaat met jouw gegevens. 

• Om te vragen om jouw gegevens te veranderen of te 
verwijderen. Behalve als dit van de wet niet mag. 

 
Heb je vragen of klachten over de privacy van je 
gegevens? 
Praat erover met je begeleider.  
Of praat erover met je familie en/of wettelijk 
vertegenwoordigers. 

 Abrona heeft een functionaris gegevensbescherming. 
 Zij weet veel over privacy. 
 Je kan een vraag of klacht over privacy aan haar mailen. 
 Het email adres is: fg@abrona.nl.  
 Een klacht over privacy kan ook naar de Autoriteit  
 Persoonsgegevens. www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.   
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