
Algemene verordening gegevensverwerking 

Op 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensverwerking (AVG) in werking getreden. Op die 
dag is de Wet bescherming persoonsgegevens vervallen. Die wet was opgesteld om te voldoen aan 
de eisen van een Europese Richtlijn van 1995. De rechten en verplichtingen op het gebied van privacy 
worden vanaf 25 mei 2018 voor alle lidstaten van de Europese Unie direct geregeld door de nieuwe 
Europese Verordening.  De AVG in het kort vind je hier. 

Hoewel grote delen van hetgeen in de AVG wordt geregeld ook al waren opgenomen in de Wet 

bescherming persoonsgegevens, gaan er vanaf 25 mei 2018 ook nieuwe rechten en verplichtingen 

gelden. Schending van die verplichtingen kan leiden tot sancties (geldboetes) negatieve publiciteit en 

imagoverlies. 

 

King Arthur Groep als organisatie heeft evenals iedereen die met ons werkt of samenwerkt met de 
AVG te maken.  

Persoonsgegevens zijn de hoofdrolspelers in de AVG zowel die van de personen aan wie begeleiding 
en zorg wordt geleverd als de opdrachtnemer (de begeleider, zorgverlener, kok, etc.), zo ook 
vrijwilligers  en stagiaires. 

De AVG kent de volgende basisbeginselen transparantie, doelbinding, dataminimalisatie, juistheid, 
bewaarbeperking, integriteit en vertrouwelijkheid en verantwoording. Daar hebben we in de 
uitvoering van ons dagelijks werk continue mee te maken. Jouw privacy en die van de zorgvrager is 
belangrijk voor ons. Alle beginselen zijn vertaald in onze privacyregeling. Daarin beschrijven we 
duidelijk en gedetailleerd welke persoonsgegevens we verwerken en waarom, hoe lang we 
persoonsgegevens bewaren, wat je rechten zijn in dat verband en op welke manier je die rechten kan 
uitoefenen en over de beveiliging van je persoonsgegevens. De vernieuwde privacyverklaring 
(https://kingarthurgroep.nl/proclaimer-en-privacy/ ) kun je hier raadplegen. 

Met alle externe organisatie hebben wij een verwerkingsovereenkomst afgesloten, waarin is 

vastgelegd dat gegevens verwerkt worden volgens de aanwijzingen ten behoeve van King Arthur 

Groep.  

De AVG vraagt om toestemming van een persoon (zorgvrager, zorgverlener etc.) voor het gebruiken 

van beeldmateriaal (foto’s/film) waarop iemand direct of indirect identificeerbaar is. Onder 

identificeerbaar wordt verstaan dat de identiteit zonder onevenredige inspanning kan worden vast 

gesteld. Ook moet duidelijk zijn met welk doel het beeldmateriaal geplaatst wordt. Wordt het 

beeldmateriaal weer gebruikt voor een ander doel is opnieuw toestemming nodig.  

Wat moet je doen? 

In principe hoef je niets te doen. De privacyverklaring is van kracht op 25 mei. Mocht je je niet 

kunnen vinden in de vernieuwde privacyverklaring dan graag een mail sturen naar 

info@kingarthurgroep.nl met daarin het verzoek je gegevens te verwijderen 

Mocht je ergens over twijfelen in relatie tot de AVG kom dan in actie, raadpleeg internet, bevraag 

een collega, bel of mail secretariaat@kingarthurgroep.nl 
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