Privacyverklaring
Voor jongeren en hun ouders
17-03-2021
Wij van Gezinshuis de Betuwe vinden het belangrijk om zorgvuldig met je persoonsgegevens om te
gaan. Je hebt ons je persoonsgegevens toevertrouwd. Je mag er dus vanuit gaan dat we er alles aan
doen om je privacy te beschermen.
Bewaren van je gegevens
Je gegevens worden door ons bewaard in een afgesloten programma. We bewaren je gegevens hierin
nog 15 jaar nadat je bij ons uit huis gaat. Het kan voorkomen dat we persoonsgegevens in het kader
van de hulpverlening door moeten geven aan derden, bijvoorbeeld aan een school, arts of therapeut.
Hiervoor wordt altijd vooraf je toestemming gevraagd.
Welke gegevens
Gezinshuis De Betuwe verwerkt de volgende (categorieën van) persoonsgegevens: NAW-gegevens; contactgegevens zoals e-mailadressen; - telefoonnummers; - geboortedatum -en plaats; - geslacht; competenties en interessegebieden; -gespreks- en hulpverlenings-therapie; - doelenverslagen; gezondheid; - godsdienst of levensovertuiging; - afkomst; -school en stage resultaten; - ID en
zorgverzekering gegevens.
Waarom
Gezinshuis De Betuwe verwerkt deze persoonsgegevens voor diverse doeleinden zoals: Onderhouden
van contacten met betrokken hulpverleners; - bieden van het hulpverleningstraject; - een goede en
efficiënte dienstverlening; - rapporteren en analyseren voor verantwoording aan opdrachtgevers en
de verbetering van de dienstverlening; - nakoming van wettelijke verplichtingen; - voeren van
geschillen. We zullen uw gegevens nooit verstrekken voor commerciële of goede doelen.
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht je eigen gegevens in te zien. Als blijkt dat er onjuistheden zijn, kan je verzoeken om
je gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen. Ook kan je ons verzoeken
om je persoonsgegevens over te dragen of kan je bezwaar aantekenen tegen het verwerken van je
persoonsgegevens vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden.
Deze privacyverklaring kan door ons worden aangepast. Nieuwe versies worden altijd op de website
gepubliceerd. Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 17 maart 2021.
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