
Privacyverklaring Zorgeloos Zorgen 
 
Zorgeloos Zorgen wil u met deze verklaring informeren over haar beleid rondom de 
verwerking van persoonsgegevens. In de verklaring kunt u lezen wat er met uw gegevens 
gebeurt. 

 

Doeleinden van de gegevensverwerking 

De dienstverlening van Zorgeloos Zorgen is gericht op het regelen en organiseren van zaken 
waar mantelzorgers mee te maken krijgen op het gebied van zorg, wonen, arbeid, welzijn en 
inkomen.  

Zorgeloos Zorgen verwerkt algemene en bijzondere persoonsgegevens, waaronder gegevens 
over uw zorgsituatie en gezondheid. Dit is nodig voor het aangaan en uitvoeren van 
overeenkomsten met Zorgeloos Zorgen. Algemene gegevens kunnen (als u daar 
toestemming voor geeft) ook worden gebruikt om de dienstverlening van Zorgeloos Zorgen te 
verbeteren, om de relatie met de cliënt te onderhouden en soms zijn ze nodig voor het 
voldoen aan een wettelijke verplichting.  

Zorgeloos Zorgen mag bijzondere persoonsgegevens alleen verwerken als u daar 
toestemming voor hebt gegeven. Om die reden laat Zorgeloos Zorgen je een 
toestemmingsverklaring tekenen voor zowel het verwerken van algemene als bijzondere 
gegevens. Bijzondere persoonsgegevens worden nooit gebruikt voor marketingdoeleinden. 

Indien de persoonsgegevens van een minderjarige (jonger dan 16 jaar) zijn, zal Zorgeloos 
Zorgen de toestemmingsverklaring (mede) door ouders laten ondertekenen. Zorgeloos 
Zorgen controleert of ouders de toestemming daadwerkelijk hebben gegeven.  

Het kan voorkomen dat u bepaalde gegevens of toestemming niet wilt geven. Het gevolg 
daarvan kan zijn dat Zorgeloos Zorgen geen overeenkomst metue af kan sluiten, of een deel 
van de afgesproken taken niet kan uitvoeren. Zorgeloos Zorgen informeert u in dat geval wat 
de weigering voor gevolgen kan hebben. 

 

Website 

Zorgeloos Zorgen houdt op haar website algemene bezoekgegevens en statistieken bij. Het 
IP-adres, het tijdstip van opvraging en ingevulde gegevens die de browser van een bezoeker 
meestuurt worden geregistreerd en worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- 
en klikgedrag op de website. Gegevens worden anoniem verzameld, behalve 
persoonsgegevens die je op contactformulieren invult. 

Verkregen persoonsgegevens kunnen worden gebruikt om de relatie met klanten te 
onderhouden, zoals het informeren over nieuwe diensten van Zorgeloos Zorgen. 
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