
 
 

Pagina 1 van 3 
 

Privacy 

Jij ontvangt hulp van Distinto. Daarom hebben wij persoonlijke gegevens van jou nodig, 

zoals bijvoorbeeld je naam, woonadres, Burger Service Nummer (BSN), enzovoort. Wij 

willen zorgvuldig met deze gegevens omgaan en houden ons daarom aan de regels die 

de AVG ons voorschrijft. 

 

 

 

AVG is de afkorting van: Algemene Verordening Gegevensbescherming. Deze wet is 

bedoeld om jouw persoonlijke gegevens zo goed mogelijk te beschermen. Het geeft 

Distinto bepaalde verplichtingen rondom het verwerken van jouw persoonlijke gegevens. 

Jij hebt op grond van de AVG bepaalde rechten als het gaat om het verwerken van jouw 

gegevens. 
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Persoonsgegevens 

Persoonlijke gegevens zijn: je naam, je telefoonnummer, je adres en je woonplaats. 

Distinto mag persoonlijke gegevens verzamelen wanneer:  

• Er toestemming is; 

• De gegevens nodig zijn voor het opstellen van de overeenkomst; 

• De gegevens nodig zijn om aan de wet te voldoen; 

• De gegevens nodig zijn voor de bescherming van informatie die gaan over 

jouw leven of jouw gezondheid; 

• De gegevens nodig zijn om goede afspraken te kunnen maken over de hulp 

die Distinto gaat bieden. 

Distinto is verantwoordelijk om te beoordelen of de verwerking van jouw gegevens op 

basis van één van bovenstaande punten (ook wel grondslagen genoemd) passend is. 

 

Bijzondere persoonsgegevens 

Naast ‘gewone’ persoonsgegevens zijn ook ‘bijzondere’ persoonsgegevens. De 

verwerking van bijzondere persoonsgegevens is verboden, behalve als er een wettelijke 

noodzaak is om verantwoord hulp te kunnen verlenen.  

Distinto verwerkt de volgende bijzondere persoonsgegevens: jouw 

gezondheidsgegevens, jouw BSN en camerabeelden vanwege cameratoezicht. 

Distinto is een organisatie met een christelijke identiteit. Daarom vragen wij ook naar jouw 

religieuze achtergrond. Je bent niet verplicht om antwoord te geven op die vraag.  

 

Verplichting van Distinto 

Distinto heeft een register van verwerkingsactiviteiten opgesteld. Hierin staat 

omschreven welke gegevens we verwerken, en waarom we die verwerken. Ook staat 

daarin hoelang we het bewaren, wie erop toeziet dat we de regels van de AVG naleven 

en hoe we de opgeslagen gegevens beveiligen. 
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Jouw rechten als je 16 jaar of ouder bent 

De AVG zegt dat jij als je 16 jaar of ouder bent alle bovenstaande informatie moet kunnen 

controleren. Daarom heb je de volgende rechten: 

• Je hebt recht om je dossier in te zien; 

• Je hebt recht om het dossier te wijzigen; 

• Je hebt recht om ons te vragen jouw gegevens te vergeten; 

• Je hebt recht om de gegevens over te dragen aan andere partij(en); 

• Je hebt recht op meer informatie. 

Ben je jonger dan 12 jaar? Dan hebben jouw ouder(s) en/of verzorger(s) bovenstaande 

rechten. Ben je tussen de 12 en 15 jaar? Dan heb je deze rechten samen met je ouder(s) 

en/of verzorger(s). 

 

Privacybeleid 

Op de website kun je ons privacybeleid lezen.  

 

 

 

 

 

 

 

Wil je meer weten?  

Bel dan naar 0180 – 646 444 of mail je vraag 

naar info@stichtingdistinto.nl.  

 


