Privacy policy
PRO leren & gedrag hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In
deze privacy policy willen wij heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan
met persoonsgegevens.
Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met
persoonsgegevens. PRO leren & gedrag houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke
wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit
brengt met zich mee dat wij in ieder geval:
Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met de doelstellingen waarvoor deze
zijn verstrekt:
- Administratieve doeleinden
- Uitvoering geven aan de behandelovereenkomst.
Voor de bovengenoemde doelstellingen kan PRO leren & gedrag de volgende
persoonsgegevens van de cliënt vragen bij de ouders/ verzorgenden cq. wettelijke
vertegenwoordigers:
- Voornaam/ voorletters en achternaam cliënt
- Burger Service Nummer
- Geslacht
- Geboortedatum
- Gegevens over ontwikkeling en geestelijke gezondheid.
- Gegevens school van cliënt: naam leerkracht, adres en telefoonnummer school en
emailadres.
-

Naam en voorletters ouders/wettelijke vertegenwoordigers
Adres/ adressen
E-mailadres/adressen
Beroep/ beroepen
Burgerlijke staat en ouderlijk gezag ouders/ wettelijke vertegenwoordigers
Gezinssamenstelling

Bewaartermijn:
PRO leren & gedrag bewaart de persoonsgegevens in het dossier van de cliënt. Vanuit de
beroepsverenigingen is de verplichte bewaartermijn van het dossier 15 jaar.
Verstrekking van gegevens aan derden:
PRO leren & gedrag maakt gebruik van een derde partij voor:
- Het verzorgen van de (financiële) administratie
- Behandelplannen/ handelingsplannen/ verslagen van diagnostisch onderzoek aan
partijen die relevant zijn voor de begeleiding van de cliënt.
Persoonsgegevens zullen wij niet aan andere partijen verstrekken tenzij:
- U schriftelijke toestemming hebt gegeven.
- Dit wettelijk verplicht en toegestaan is.
- Partijen (verwerkers) voor administratieve doeleinden een verwerkersovereenkomst
hebben afgesloten met PRO leren & gedrag. De verwerkersovereenkomst is
afgesloten om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.
Verslagen van diagnostisch onderzoek en behandelplannen/ handelingsplannen van onze
cliënten wordt alleen met toestemming van wettelijke vertegenwoordigers aan derden
verstrekt.

Dossiervorming:
PRO leren & gedrag zijn transparant in de dossiervorming. U heeft het recht om uw
persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. De verslagen van diagnostisch
onderzoek, behandelplannen en handelingsplannen worden met u doorgesproken.
Als u een andere visie heeft dan welke in het dossier staat dan mag u de medewerkers van
PRO leren & gedrag vragen om het dossier te wijzigen of om uw visie toe te voegen aan het
dossier (WGBO).
PRO leren & gedrag neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende
maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en
ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website maakt gebruik van het SSL certificaat, om
de veiligheid van de website en diens bezoekers te waarborgen.
Cookies:
Onze website maakt gebruik van cookies. Wanneer u de website voor de eerste keer
bezoekt krijgt u de keuze cookies toe te staan al dan niet de weigeren. Om onze website zo
optimaal mogelijk te gebruiken raden wij aan de cookies toe te staan.

