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Privacyreglement	  (verkorte	  versie)	  

Doel	  van	  dit	  privacyreglement	  is	  u	  te	  laten	  weten:	  	  

• wat	  voor	  soort	  gegevens	  wij	  verwerken;	  	  
• waarom	  we	  die	  gegevens	  verwerken;	  	  
• wat	  er	  met	  de	  gegevens	  gebeurt;	  	  
• welke	  rechten	  u	  heeft	  als	  het	  gaat	  om	  de	  gegevensverwerking.	  

Om	  welke	  gegevens	  gaat	  het?	  	  

Voor	  de	  begeleiding	  
Bij	  het	  begin	  van	  een	  begeleidingstraject	  leveren	  onze	  opdrachtgevers	  gegevens	  bij	  ons	  aan.	  U	  bent	  zelf	  

opdrachtgever	  als	  het	  gaat	  om	  een	  particulier	  traject.	  Het	  gaat	  hierbij	  om	  gegevens	  als:	  	  

naam,	  adres,	  woonplaats	  en	  telefoonnummer	  	  

geslacht	  en	  geboortedatum	  	  

burgerservicenummer	  (alleen	  indien	  het	  gaat	  om	  een	  geïndiceerd	  traject)	  

nationaliteit	  	  

gegevens	  over	  gevolgde	  opleidingen	  en	  beroep.	  	  

gegevens	  over	  uw	  huidige	  relatie	  

Wij	  verwerken	  deze	  gegevens	  in	  onze	  administratie.	  Wij	  zullen	  u	  vragen	  de	  gegevens	  versleuteld	  naar	  ons	  toe	  te	  

sturen.	  	  

Wij	  vragen	  naar	  uw	  levensovertuiging	  na	  uw	  uitdrukkelijke	  schriftelijke	  toestemming	  en	  met	  het	  doel	  om	  de	  

begeleiding	  aan	  u	  beter	  te	  kunnen	  afstemmen.	  

Tijdens	  de	  begeleiding	  
Tijdens	  het	  intakegesprek	  noteren	  wij	  nog	  meer	  gegevens	  over	  u.	  Deze	  gegevens	  hebben	  wij	  nodig,	  omdat	  ze	  nodig	  

kunnen	  zijn	  bij	  het	  streven	  naar	  het	  versterken	  van	  uw	  relatie.	  

Welke	  afspraken	  maken	  we	  over	  de	  gegevens?	  	  
Uw	  gegevens	  worden	  uitsluitend	  gedeeld	  met	  derden	  (zoals	  een	  huisarts	  of	  verwijzer)	  na	  uw	  toestemming.	  Alleen	  

medewerkers	  van	  buro	  Nij	  hebben	  toegang	  tot	  uw	  gegevens.	  	  

Nieuwsbrief	  en	  kwaliteitsmeting	  
Wanneer	  u	  de	  nieuwsbrief	  wilt	  ontvangen	  dient	  u	  hiervoor	  expliciet	  toestemming	  voor	  te	  geven	  op	  onze	  website	  of	  in	  

de	  behandelovereenkomst.	  Voor	  het	  versturen	  van	  een	  kwaliteitsmeting	  wordt	  toestemming	  gevraagd	  in	  de	  

behandelovereenkomst.	  Voor	  het	  versturen	  van	  nieuwsbrieven	  en	  metingen	  wordt	  gebruik	  gemaakt	  van	  hulp	  

programma’s	  met	  wie	  buro	  Nij	  een	  verwerkingsovereenkomst	  heeft	  afgesloten	  of	  die	  voldoen	  aan	  de	  wetgeving	  van	  

de	  EU	  met	  betrekking	  tot	  de	  bescherming	  van	  gegevens.	  
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Wat	  is	  het	  doel	  van	  gegevensverwerking?	  	  

We	  registreren	  de	  gegevens	  van	  onze	  cliënten,	  omdat:	  	  

• dit	  nodig	  is	  bij	  de	  begeleidingsactiviteiten	  en	  –producten;	  	  
• dit	  nodig	  is	  voor	  de	  rapportage	  en	  verantwoording;	  	  
• we	  op	  deze	  manier	  het	  begeleidingsplan	  zo	  kunnen	  uitvoeren	  dat	  de	  kans	  op	  relatieversterking	  zo	  groot	  

mogelijk	  is.	  	  

Wat	  gebeurt	  er	  met	  de	  verwerkte	  gegevens?	  	  
	  
We	  verwerken	  uw	  gegevens	  voor	  zover	  dat	  nodig	  is	  voor	  een	  optimale	  uitoefening	  van	  de	  begeleidings	  activiteiten	  en	  

de	  inzet	  van	  producten.	  Dit	  betekent	  dat	  in	  eerste	  instantie	  alleen	  de	  betrokken	  begeleiders	  van	  buro	  Nij	  uw	  gegevens	  

mogen	  lezen	  en	  bewerken.	  	  

Geheimhoudingsverplichting	  	  
Buro	  Nij	  heeft	  een	  geheimhoudingsverplichting.	  We	  zorgen	  er	  dus	  voor	  dat	  uw	  gegevens	  nooit	  worden	  verspreid.	  Het	  

gaat	  hierbij	  om	  de	  originele	  documenten	  en	  om	  kopieën	  van	  deze	  documenten.	  Verder	  mag	  niemand	  ze	  inzien,	  

behalve	  als	  u	  hier	  toestemming	  voor	  geeft.	  Of	  wanneer	  een	  wettelijke	  bepaling	  dit	  voorschrijft.	  Als	  wij	  de	  persoons-‐	  

gegevens	  aan	  anderen	  geven,	  hebben	  zij	  ook	  een	  geheimhoudingsverplichting.	  	  

Hoe	  lang	  bewaren	  wij	  uw	  gegevens?	  	  

Wij	  zijn	  verplicht	  cliënten	  dossiers	  15	  jaar	  te	  bewaren.	  Daarna	  worden	  de	  gegevens	  vernietigd.	  Er	  zijn	  echter	  gegevens	  

die	  volgens	  de	  wettelijke	  bewaarplicht	  langer	  bewaard	  moeten	  blijven.	  	  

Wat	  zijn	  de	  rechten	  van	  onze	  cliënten	  als	  het	  gaat	  om	  hun	  gegevens?	  	  

Buro	  Nij	  bewaakt	  de	  privacy.	  Neemt	  u	  contact	  op	  met	  buro	  Nij	  als:	  	  

• u	  vragen	  heeft	  over	  de	  gegevensverwerking;	  	  
• discussie	  ontstaat	  over	  de	  uitleg	  en	  de	  toepassing	  van	  alles	  wat	  in	  dit	  privacyreglement	  staat;	  	  
• u	  uw	  gegevens	  wilt	  inzien,	  wilt	  laten	  aanvullen,	  verwijderen	  of	  afschermen;	  	  
• u	  vindt	  dat	  de	  gegevens	  niet	  juist	  zijn	  of	  niet	  ter	  zake	  doen.	  

Wilt	  u	  uw	  gegevens	  inzien	  of	  laten	  aanvullen?	  Of	  wilt	  u	  gegevens	  laten	  verwijderen	  of	  afschermen?	  Dan	  
voeren	  wij	  uw	  verzoek	  in	  principe	  uit.	  Behalve	  als	  dit	  niet	  mogelijk	  is.	  Bijvoorbeeld	  als	  we	  u	  willen	  
beschermen,	  of	  de	  rechten	  en	  vrijheden	  van	  anderen	  niet	  willen	  aantasten.	  Wanneer	  we	  niet	  voldoen	  aan	  
het	  verzoek,	  ontvangt	  u	  hierover	  schriftelijk	  bericht.	  In	  dit	  bericht	  leggen	  wij	  uit	  waarom	  we	  niet	  aan	  het	  
verzoek	  hebben	  voldaan.	  Wij	  mogen	  een	  vergoeding	  vragen	  voor	  het	  verstrekken	  van	  de	  opgevraagde	  
gegevens.	  Voor	  papieren	  gegevensverstrekking:	  €	  0,23	  per	  pagina.	  Per	  verzoek	  geldt	  een	  maximum	  bedrag	  
van	  €	  4,50.	  Voor	  verstrekking	  van	  gegevens	  op	  een	  andere	  manier	  dan	  op	  papier	  betaalt	  u	  een	  redelijke	  
vergoeding.	  Per	  verzoek	  geldt	  een	  maximum	  bedrag	  van	  €	  4,50.	  	  

Heeft	  u	  een	  klacht?	  	  
Vindt	  u	  dat	  wij	  de	  afspraken	  uit	  privacyreglement	  niet	  nakomen?	  Of	  heeft	  u	  een	  andere	  klacht	  over	  ons?	  Neemt	  u	  dan	  

contact	  met	  ons	  op.	  Uw	  klacht	  nemen	  wij	  dan	  volgens	  ons	  klachtenreglement	  in	  behandeling.	  Meer	  informatie	  kunt	  u	  

hierover	  tevens	  vinden	  op	  onze	  site	  bij	  de	  algemene	  voorwaarden.	  	  


