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Waarom je dit moet lezen 

Jij bent bij Adullam. 

Adullam moet goed voor jou zorgen. 

Daarom moeten begeleiders opschrijven wie jij bent. 

En wat jij nodig hebt.  

In het privacyreglement staat wat wij doen met jouw gegevens.  

Het woord ‘privacyreglement’ is best een moeilijk woord. 

Het is een document op de computer.  

Er staan ook veel moeilijke zinnen in.  

Daarom vertellen we jou in deze brief wat er staat in dat privacyreglement. 

 

Wat weten we van jou? 

Wij moeten goed voor jou zorgen. 

Daarom moeten we jouw naam weten en jouw geboortedatum. 

En de namen en adressen van jouw ouders of vertegenwoordigers.  

We moeten ook weten welke zorg jij nodig hebt.  

Bijvoorbeeld wat de dokter of psycholoog over jou heeft gezegd.  

En welke medicijnen je nodig hebt.  

We schrijven ook op naar welke kerk je gaat.  

Dat vinden we belangrijk.  

We helpen jouw graag bij het lezen in de Bijbel. 

En over wat je in de kerk hebt gehoord.  

We gebruiken jouw gegevens ook om jou en je familie te informeren.  

We sturen bijvoorbeeld het Adullam-Contact ook naar jouw ouders of familie.  

Dat vinden we belangrijk. 

Zij weten dan ook hoe het met Adullam gaat.  

 

Waar bewaren we jouw gegevens? 

Alle gegevens van jou bewaren wij in onze computer.  

Al jouw gegevens staan bij elkaar in het ‘Elektronisch Cliëntendossier’.  

Dat is ook een moeilijk woord.  

We zeggen gewoon: in jouw ECD.  

Daar zijn jouw gegevens veilig.  

Alleen de mensen die jouw gegevens nodig hebben, kunnen jouw ECD zien.  
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We sturen jouw gegevens niet door naar anderen, behalve als de wet zegt dat dat mag.  

Of als jij daarvoor toestemming hebt gegeven. 

Wil je precies wil weten welke gegevens wij van jou gebruiken? 

Kijk dan in het privacyreglement.  

Je kan ook in jouw ECD kijken.  

Dat mag je aan jouw evb-er vragen.  

Je mag ook vragen om een kopie van jouw gegevens.  

 

Wil je jouw gegevens veranderen? 

Als jouw gegevens niet meer kloppen, mag je vragen om die te verbeteren.  

Ook mag je vragen of we gegevens van jou willen verwijderen.  

Dan zal de evb-er kijken of dat kan.  

We kunnen niet al jouw gegevens verwijderen.  

Want dan kunnen we niet meer goed voor jou zorgen.  

Ook zegt de wet dat wij jouw gegevens heel lang moeten bewaren.  

 

Bij wie kan je terecht met vragen? 

Heb jij vragen hierover?  

Of denk je dat de begeleiders niet goed omgaan met jouw gegevens? 

Dan mag je dat altijd zeggen.  

Vertel het als eerste maar tegen je evb-er.  

Kom je er niet uit?  

Dan mag je hierover ook bellen naar een medewerker van het kantoor van Adullam.  

Bel dan naar: 088-238 55 38. 

Je kan ook een e-mail sturen naar privacy@adullamzorg.nl.  
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