Privacyverklaring
Als NVO pedagoog hecht ik veel waarde aan de privacy van u en uw kind. Er wordt zorgvuldig
omgegaan met persoonsgegevens. Dit betekent dat ik:
- Uw persoonsgegevens verwerk in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt.
- Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn
voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
- Vraag om uw toestemming als ik deze nodig heb voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
- Geen persoonsgegevens doorgeef aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de
doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt of als ouders hier schriftelijk een verzoek voor indienen.
- Op de hoogte ben van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, en deze respecteer.
Verwerking van persoonsgegevens van cliënten
Persoonsgegevens van cliënten kunnen verwerkt worden voor de volgende doelstellingen:
- Het verlenen van goede diagnostiek en behandeling.
- Contact met u opnemen.
- Administratieve doeleinden.
- Kwaliteitsdoeleinden.

Beschrijving van de gegevens
Voor de bovenstaande doelstellingen kan de orthopedagogische praktijk de volgende
persoonsgegevens verwerken:
- Naam
- Adres
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Geslacht
- Geboortedatum
- Gegevens omtrent etnische afkomst
- Gezondheidsgegevens
- Gegevens van de ouder(s)/wettelijke vertegenwoordiger(s)
- Gegevens omtrent gezins- en schoolsituatie
Uw dossier
De wet verplicht pedagogen om een dossier aan te leggen. In dit dossier worden de gegevens
vastgelegd die nodig zijn om goede zorg te bieden en/of zorgvuldig onderzoek te doen. De wet
verplicht ons om de dossiers vijftien jaar te bewaren.
Uw rechten
U hebt als cliënt recht op inzage in 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 informatie die in het dossier is opgenomen, dan kunt u mij
verzoeken een eigen verklaring (uw mening) aan het dossier toe te voegen. Ook hebt u het recht mij
te verzoeken om vernietiging van (delen uit) uw dossier. Voor alle rechten geldt dat ik in principe in ga
op uw verzoek. Alleen als ik meen dat belangen van anderen, bijvoorbeeld van uw kinderen, worden
geschaad, kan ik uw verzoek (gedeeltelijk) afwijzen.
Wanneer ik uw persoonsgegevens verwerk op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe,
dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Minderjarigen
Is een 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.
Geheimhouding en verstrekking aan derden
Wij hebben als pedagogen een geheimhoudingsplicht. Dit betekent dat wij gegevens niet aan derden
verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is of als u ons hiervoor toestemming geeft. In
alle gevallen geldt dat we niet meer gegevens verwerken dan nodig is.
Elke rapportage wordt voorzien van de volgende tekst:
“Dit verslag is vertrouwelijk. Het mag niet voor derden worden gekopieerd zonder voorafgaande
toestemming van ouders. De conclusies hebben alleen betrekking op de vraagstelling van deze
rapportage. Deze onderzoeksresultaten zijn maximaal twee jaar geldig. Bij het nemen van
beslissingen is voorzichtigheid geboden. Voor alle scores geldt dat het kind afhankelijk van de
omstandigheden iets lager of hoger kan presteren”.
De rapportage gaat als eerste naar de ouders, ook als de school opdrachtgever van het onderzoek is.

