Privacyverklaring EquiSpecial
EquiSpecial verwerkt persoonsgegevens van haar klanten en cliënten omdat zij gebruik
maken van mijn diensten en/of omdat zij deze gegevens zelf aan mij hebben verstrekt.
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Wat is het doel van de gegevensverwerking?
Goede zorg kunnen bieden door een pedagoog/jeugdzorgwerker
Aard van de persoonsgegevens
• N.A.W. gegevens
Worden er bijzondere gegevens verwerkt?
Ja, met betrekking tot lichamelijke en geestelijke gezondheid van de cliënt.
Aard
•
•
•
•
•

van bijzondere gegevens
Hulpvraag
Voortgang van de zorg
Startdatum en afsluiting
Uitkomsten en resultaten
Alle overige gegevens noodzakelijk voor goede zorg

Wat is de grondslag voor het verstrekken van persoonsgegevens?
• Voor het dossier: wettelijke plicht
• Bij het aan derden verstrekken: ondubbelzinnige toestemming
• Bij het verstrekken aan de gemeente: wettelijke plicht
• Bij het verstrekken aan het SVB: wettelijk verplicht
• Bij het verstrekken accountant en/of boekhouder: wettelijk verplicht
Wat is de grondslag voor het verstrekken van persoons- en bijzondere
gegevens?
• Voor het dossier: wettelijke plicht
• Bij het aan derden verstrekken: ondubbelzinnige toestemming
• Bij het verstrekken aan de gemeente: wettelijke plicht
• Verantwoording CBS: wettelijk verplicht
Hebben pedagogen/jeugdzorgwerkers ontheffing verwerking bijzondere
gegevens?
Ja, artikel 9 lid 2 h AVG
Wie zijn de betrokkenen
Cliënten en gezinsleden
Wie zijn de ontvangers
• Anderen die bij de zorg betrokken zijn*
• Gemeenten voor zover nodig voor de toegang en financiering
• SVB indien nodig voor de financiering
• Accountant en/of boekhouder
• CBS
*Derde partijen zijn doorgaans de onderaannemers die jeugd- en opvoedhulp aanbieden
waar EquiSpecial mee werkt, indien deze onderaannemer direct betrokken is bij het
hulpverleningsproces of indien u akkoord heeft gegeven voor overleg tussen mij en deze
onderaannemers. Daarnaast kan het nodig zijn om overleg te hebben met school of
andere instanties die betrokken zijn bij uw kind of uw gehele gezin. Er wordt alleen
contact gelegd indien u toestemming geeft.
Classificatie
De gegevens vallen onder het beroepsgeheim van de pedagoog/jeugdzorgwerker

pagina 2 van 2

Beveiliging
• Papieren dossier: in een afgesloten archiefkast
• Op de computer: systeem is beveiligd met een dubbel wachtwoord
Bewaartermijn
15 jaar
Herkomst van de gegevens
• Cliënt
• Met toestemming van de cliënt
• Andere professionals die betrokken zijn bij de cliënt
Uw rechten
U hebt als cliënt recht op inzage in of een afschrift van de informatie die in uw dossier is
opgenomen. Mocht u in het dossier feitelijke onjuistheden aantreffen, dan kunt u mij
vragen om deze informatie te verbeteren of aan te vullen. Bent u het niet eens met de
informatie die in het dossier is opgenomen, dan kunt u mij verzoeken een eigen
verklaring aan het dossier toe te voegen. Ook hebt u het recht mij te verzoeken om
vernietiging van het dossier. Voor alle rechten geldt dat ik in principe in gaan op uw
verzoek. Alleen als ik meen dat belangen van anderen, bijvoorbeeld van uw kinderen,
worden geschaad, kan ik uw verzoek (gedeeltelijk) afwijzen.
Rechten van u en uw kinderen
Is uw kind nog geen twaalf jaar oud, dan oefenen de gezaghebbende ouders zijn
rechten uit.
Is een kind al wel twaalf, maar nog geen zestien jaar oud, dan kunnen het kind en zijn
gezaghebbende ouders beiden zijn rechten uitoefenen.
Vanaf zestien jaar oefent een kind zijn rechten zelfstandig uit.
Is een kind door een verstandelijke beperking, een psychische stoornis of om een
andere reden niet in staat om zijn rechten uit te oefenen, of de gevolgen ervan te
overzien, dan oefenen zijn gezaghebbende ouders zijn rechten namens hem uit.
Je kan mij bereiken via
Email: Jenna@equispecial.nl
Telefoonnummer: 06-30074866
Website: www.EquiSpecial.nl

