
 

 

 

Onze visie op privacy 

Het Laar respecteert uw privacy. De privacywetgeving, te vinden in de Algemene Verordening 
Gegevensbescherming (AVG), vinden we een positieve ontwikkeling, omdat we zorgvuldig met uw 
gegevens willen omgaan. Dat deden we natuurlijk al, maar we hebben nu ook onze 
privacyverklaring uitgebreid om u een helder overzicht te geven. We gaan zorgvuldig om met uw 
gegevens en stellen deze niet beschikbaar aan derden.  
 
Uw gegevens zijn bij ons in goede handen. We gebruiken ze alleen om u beter van dienst te zijn. 
 

Onze privacybeloftes 

1. Wij nemen uw privacy serieus 

Ons privacybeleid is erg belangrijk voor ons. Bij iedere keuze die we maken, nemen we 
maatregelen om uw privacy zo goed mogelijk te beschermen. 

Daarvoor hebben we een privacyteam. De coördinatie van ons privacybeleid is in handen van een 
functionaris Gegevensbescherming. 

2. Uw gegevens zijn veilig 

De inhoud van uw gesprekken, berichten of databestanden blijft geheim. De wet verbiedt ons om 
de inhoud van bel-, sms- en internetverkeer te bekijken zonder expliciete toestemming. En 
daaraan houden we ons natuurlijk. 

Ook verkopen we uw gegevens niet aan anderen. 

3. Gebruik van uw gegevens 
 
Onze website bevat cookies. Dit zijn functionele cookies die nodig zijn om de website te laten 
werken. We leggen dus geen persoonsgegevens of gegevens vast die te relateren zijn aan 
personen. Wat we wel doen is zorgen dat er geen oneigenlijk gebruik van de website kan worden 
gemaakt. 
Beter inspelen op de behoefte van de bezoeker door een beeld te krijgen wat bezoekers 
interessant vinden. 
 
Op het moment dat u besluit om ons contactformulier in te vullen leggen we de volgende 
gegevens vast: 
 

 Aanhef 

 Voorletters (optioneel) 

 Achternaam 

 Adres 

 Postcode 

 Woonplaats 



 

 

 Telefoonnummer 

 Uw e-mail 

 Wat uw wens is 
 
Het doel van deze gegevens is om u zo goed mogelijk van dienst te zijn en de gewenste informatie 
te kunnen mailen en/of versturen. 
 
Deze gegevens blijven niet langer bewaard dan noodzakelijk is. De noodzaak hangt af van de 
vraag en/of opmerking waarvoor het formulier wordt gebruikt. 
 
4. Wie heeft toegang tot uw gegevens 
 
Op het moment dat u een verzoek tot meer informatie instuurt naar Het Laar op het gebied van: 
 

 Thuiszorg 

 Zorg 

 Verpleging 

 Wonen 
 
worden de verzoeken verwerkt door ons Servicepunt. Dit zijn de medewerkers die u van meer 
informatie kunnen voorzien. 
 
Indien u verzoek tot informatie instuurt naar Het Laar op het gebied van: 
 

 Leren 

 Werken 
 
komen deze gegevens binnen bij het Servicepunt en worden vervolgens bekeken door onze 
personeelsfunctionarissen en bij interesse door managers van betreffende afdeling. 
 
Algemene informatieverzoeken komen ook terecht bij het Servicepunt en worden gedeeld met de 
afdeling die u het beste kan antwoorden, dit is uiteraard geheel afhankelijk van de vraag. 
 

5. Contact 

Mocht u naar aanleiding van deze privacyverklaring vragen hebben kunt u mailen naar 
AVG@hetlaar.nl 

Op verzoek kunnen we u ons privacyreglement toe laten komen. 
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