Privacy Statement
Privacy Reglement
De Stichting Zorg voor Onderwijs Nieuwe Waterweg Noord legt van elke jongere een dossier met
persoonlijke gegevens aan. Om de privacy te beschermen verwerken we alleen die gegevens die
noodzakelijk zijn voor behandeling, begeleiding en doorverwijzing. Op dit werk is een Privacy
Reglement van toepassing.
De tekst van dat reglement kunt u opvragen bij het secretariaat van Steunpunt Onderwijs (0104705162; htappel@steunpuntonderwijs.nl of vinden op de site van de Stichting
www.steunpuntonderwijsenjongeren.nl ).
Toestemming
Medewerkers van de Stichting vragen toestemming voor het verwerken en met
samenwerkingspartners delen van de gegevens die nodig zijn om een jongere goed te kunnen
begeleiden of doorverwijzen. We vragen toestemming
bij jongeren
aan
tot 12 jaar
de ouder(s)/wettelijke vertegenwoordiger(s)
van 12 tot 16 jaar
de jongere en de ouder(s)/wettelijke vertegenwoordiger(s) samen
vanaf 16 jaar
de jongere zelf, maar als de jongere niet toerekeningsvatbaar is, de
ouder(s)/wettelijke vertegenwoordiger(s)
Dossiergegevens
De gegevens die we verwerken, hebben betrekking op:
algemene informatie
zoals naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres
schoolinformatie
zoals NAW-gegevens van de school en informatie over schoolprestaties,
absentie en verzuim van de jongere
onderzoeksinformatie
zoals resultaten van testen en onderzoeken
Als u een volledig overzicht wilt hebben van de persoonsgegevens die bij de Stichting worden
verwerkt, kunt u contact opnemen met het secretariaat van Steunpunt Onderwijs (010-4705162;
htappel@steunpuntonderwijs.nl , www.steunpuntonderwijsenjongeren.nl ).
Inzage in het dossier
Jongeren en/of degenen die het ouderlijk of wettelijk gezag over hen hebben, mogen de gegevens
inzien of er een kopie van opvragen. In uitzonderlijke gevallen kunnen medewerkers van de
Stichting gegevens afschermen. Betrokkenen kunnen verzoeken feitelijk onjuiste informatie uit een
dossier te corrigeren of onnodige informatie te verwijderen.
Geheimhoudingsplicht
Voor de medewerkers van de Stichting die betrokken zijn bij dienstverlening aan een jongere, geldt
een verplichting tot geheimhouding van de persoonsgegevens waar zij kennis van nemen. In
ernstige situaties kan daarvan worden afgeweken.
Bewaartermijn
Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig is. Over het algemeen is dat na vijf jaar.
Het dossier wordt in ieder geval vernietigd wanneer de jongere 24 jaar geworden is.
Vragen of klachten
Als u vragen hebt over de handelwijze van een medewerker of meent dat onzorgvuldig is
omgegaan met persoonsgegevens, kunt u contact opnemen met de betreffende medewerker of
met de directeur van de Stichting Zorg voor Onderwijs (010-4705162).
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