Privacy policy
De drumpedagoog doet er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaat daarom zorgvuldig om
met persoonsgegevens. De drumpedagoog houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en
regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
De drumpedagoog werkt met een (digitaal)dossier. In dit dossier worden alle voor de
begeleiding noodzakelijke gegevens genoteerd, zoals: persoonsgegevens, voortgang van de
behandeling, het behandelplan, correspondentie en verslagen. De drumpedagoog heeft passende
technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te
beschermen tegen onrechtmatige verwerking.
Rechten omtrent uw gegevens
U mag te allen tijde uw dossier bekijken en een kopie van de gegevens opvragen. Zaken die
feitelijk niet kloppen, kunt u laten wijzigen of een aantekening over laten opnemen in het
dossier. Wanneer er sprake is van vergoede zorg via de gemeente mogen ambtenaren van de
gemeente, die wel betrokken zijn bij de besluiten tot jeugdhulp en de financiering ervan, niet het
dossier van de cliënt inzien. Als zij gegevens nodig hebben, mogen alleen de noodzakelijke
zakelijke gegevens worden gegeven. Ambtenaren mogen wel gegevens opvragen bij de cliënt zelf
als dit noodzakelijk is voor het verloop van de zorg. De drumpedagoog verstrekt geen
persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.
Leeftijd
Indien uw kind jonger dan 12 jaar is, mogen alleen de ouder(s)/verzorgers of wettelijk
vertegenwoordiger het dossier inzien. Indien uw kind tussen de 12 en 16 jaar is, dan geldt dat
inzage in het dossier in principe wordt verleend aan zowel de jongere als de
ouder(s)/verzorgers of wettelijk vertegenwoordiger. Indien uw kind 16 jaar of ouder is dan
wordt in principe alleen aan hem of haar inzage verleend.
Bewaartermijn
Na afronding van de behandeling wordt uw dossier, volgens de wettelijke eisen, nog vijftien jaar
bewaard. Daarna wordt het dossier vernietigd. Op uitdrukkelijk verzoek kan het dossier
vroegtijdig vernietigd worden, tenzij dat in strijd is met wet- en regelgeving.
Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vraag ik u
hierover direct contact met mij op te nemen. Komen wij er samen niet uit dan heeft u altijd het
recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende
autoriteit op het gebied van privacybescherming.
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