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Privacyverklaring Stichting De Stam 

 
In deze privacyverklaring, die vastgesteld is in september 2020, leest u het volgende; onze gegevens, 
wat persoonsgegevens zijn, wat onder verwerking van persoonsgegevens wordt verstaan, welke 
persoonsgegevens wij verwerken, voor welke doeleinden wij uw persoonsgegevens verwerken, de 
bescherming van uw persoonsgegevens, wat uw rechten zijn en hoe lang uw persoonsgegevens 
worden bewaard.  
  

Stichting de Stam biedt behandeling en begeleiding aan cliënten met een verslavingsprobleem. Wij 
zijn verplicht gegevens over cliënten vast te leggen op grond van de Wet op de geneeskundige 
behandelovereenkomst en de zorgverzekeringswet. Als een cliënt geen persoons- of medische 
gegevens wil verstrekken kan hij/zij niet in behandeling worden genomen. 
 
Onze gegevens 
Stichting De Stam 
Westeinde 43-E 
2512 GT Den Haag 
  
Tel: 070 4064865 
www.destam.org 
info@destam.org 
 
KvK-nummer: 62108484 
AGB code: 22220793 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
 
Persoonsgegevens 

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die informatie geven over u en waarmee u rechtstreeks of 
indirect identificeerbaar bent. 
  

Verwerking persoonsgegevens 

Onder verwerking van persoonsgegevens verstaan we: het verzamelen, vastleggen, ordenen, 
bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van 
doorzending, verspreiding of enige andere vorm van terbeschikkingstelling, samenbrengen, met 
elkaar in verband brengen, alsmede het afschermen, uitwissen of vernietigen van uw 
persoonsgegevens. 
  

Persoonsgegevens die wij verwerken 
Om de doeleinden uit te voeren verwerken wij de volgende persoonsgegevens: 
Voor- en achternaam, geslacht, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum, 
geboorteplaats, Burgerservicenummer (BSN), bankrekeningnummer, nationaliteit, zorgverzekeraar, 
medicatie, gegevens over de indicatie/hulpvraag, achtergrond/problematiek(en), behandelplan en 
ondersteuningsplan, inhoudelijke informatie per behandelsessie, voortgang, start en einddatum van 
de behandeling, strafrechtelijke gegevens biometrische gegevens. 
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Vervolg Privacyverklaring Stichting De Stam 

 
Doeleinden 
Uw persoonsgegevens verwerken we voor de volgende doeleinden; zodat wij contact met u kunnen 
opnemen (intake), voor het opstellen van een behandel- en/of begeleidingsovereenkomst 
(aanmelden), om op maat gemaakt zorg te kunnen leveren (PBG/ZIN), om de zorg te kunnen 
declareren bij zorgverzekeraars, om eventuele klachten in behandeling te nemen en om te voldoen 
aan wettelijke verplichtingen. Wij verwerken alleen persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor 
deze doeleinden. 
  
Bescherming persoonsgegevens 
Persoonsgegevens zijn persoonlijk en moeten persoonlijk blijven. Wij vinden het net zo belangrijk als 
u dat uw persoonsgegevens niet op straat terechtkomen of onrechtmatig worden verwerkt. Daarom 
passen wij alle mogelijke technische en organisatorische maatregelen toe om uw persoonsgegevens 
veilig te verwerken. Uw gegevens worden vastgelegd in het Elektronisch Patiëntendossier (EPD). 
Om uw persoonsgegevens te beveiligen gebruiken wij beveiligingssoftware zoals een virusscanner en 
firewall, wachtwoorden voor elektronische systemen, een beveiligde internetverbinding en back-ups. 
 
De informatie over uw behandeldoelen en de voortgang van de behandeling kan worden gezien door 
de behandelaars die bij uw behandeling betrokken zijn. Stichting de Stam deelt alleen informatie met 
derden als u daar vooraf schriftelijk toestemming voor heeft gegeven.  
 
Recht op inzage, wijzigen of wissen 
Wilt u weten welke persoonsgegevens wij hebben verwerkt? Stuur dan een e-mail naar 
info@destam.org met het verzoek tot inzage in uw gegevens.  
  
Zijn uw persoonsgegevens onjuist, onvolledig, niet ter zake dienend voor de doeleinden waarvoor ze 
zijn verwerkt of op andere wijze in strijd met de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) 
of andere wetgeving? Dan heeft u recht op correctie van uw persoonsgegevens. Daarnaast heeft u 
het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, het recht om 
minder gegevens te laten verwerken, het recht om toestemming die u heeft gegeven in te trekken en 
het recht op dataportabiliteit. Correctie houdt in verbetering, aanvulling, verwijdering of afscherming 
van uw persoonsgegevens. Stuur uw verzoek naar info@destam.org. Uiterlijk binnen vier weken 
krijgt u een reactie op het verzoek.  
 
Wij verzoeken u om het eerst bij ons te melden als u vindt dat Stichting De Stam uw privacy 
onvoldoende beschermt. Daarnaast willen wij u ook wijzen op de mogelijkheid om een klacht in te 
dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. 
  

Bewaring persoonsgegevens 
Het is wettelijk verplicht uw persoons- en behandelgegevens 15 jaar te bewaren. Hierna worden de 
gegevens vertrouwelijk vernietigd. 
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