PrivacyReglementJun12

Inleiding bij Privacyreglement voor cliënten

Stek wil effectieve en professionele hulpverlening bieden. Als u zich bij Stek aanmeldt, dan wordt er
een dossier aangemaakt. Wij leggen daarin persoonlijke gegevens vast, met het doel om goede
hulpverlening mogelijk te maken en we vragen niet meer gegevens dan strikt noodzakelijk.
Professionele hulp betekent onder meer: het beschermen van de persoonlijke levenssfeer van
cliënten. Binnen Stek zijn er afspraken die maken dat we die bescherming bieden.
Hoe wij met uw persoonlijke gegevens omgaan, ligt vast in het privacyreglement.
Daarin is onder meer geregeld:
▪ wie toegang heeft tot uw gegevens;
▪ hoe lang de gegevens worden bewaard;
▪ aan wie uw gegevens worden verstrekt;
▪ hoe uw gegevens worden beveiligd.
Verder is in dit reglement geregeld dat:
▪ wij niet meer gegevens over u opnemen dan strikt noodzakelijk;
▪ wij vertrouwelijk met uw gegevens omgaan;
▪ alleen degenen die betrokkenen zijn bij de hulpverlening aan u en hun leidinggevenden, op de
hoogte zijn van uw situatie;
▪ wij zonder uw toestemming geen informatie geven aan anderen;
▪ u recht heeft om uw gegevens in te zien1;
▪ u ons kunt verzoeken uw gegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen;
Bij de aanmelding en start van de hulpverlening wordt aan u als cliënt informatie gegeven over Stek
en de hulpverlening. Er wordt ondermeer uitgelegd op welke manier de bescherming van de
persoonlijke levenssfeer van cliënten van Stek is geregeld.
Het privacyreglement is vastgesteld door de Raad van bestuur van Stek. De Raad van bestuur kan het
privacyreglement wijzigen na advies van de cliëntenraad.
Als u meer wilt weten. In het ‘Privacyreglement’ is uitgebreid beschreven hoe Stek omgaat met de
cliëntgegevens. Via uw hulpverlener kunt u deze uitgebreide versie krijgen. Verder kan uw
hulpverlener hierover eventuele vragen ook beantwoorden.
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Inzagerecht: u hebt recht om uw gegevens in te zien. Daarbij geldt dat jeugdigen vanaf 16 jaar zelf beschikken
over hun privacy. Gegevens voor jongeren onder de 16 jaar geldt dat ouders/ wettelijk vertegenwoordiger recht
op inzage hebben.

