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Privacy 

 

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van kracht. 

 

Wat regelt de AVG? 

Uw kind ontvangt hulp van Distinto. Om hulp te kunnen leveren is het noodzakelijk dat wij 

persoonsgegevens van uw kind verwerken. Wij gaan zorgvuldig om met die persoonsgegevens en 

houden ons daarbij aan de regels die de AVG ons voorschrijft.  

Distinto heeft bepaalde verplichtingen heeft rond het verwerken van persoonsgegevens. U heeft op 

grond van de AVG bepaalde rechten wat betreft het verwerken van de persoonsgegevens. 

 

Persoonsgegevens 

Distinto mag persoonsgegevens verzamelen op basis van één of meer van de volgende grondslagen: 

• Er is toestemming; 

• De gegevensverwerking is noodzakelijk om hulp te kunnen verlenen; 

• De gegevensverwerking is noodzakelijk voor het nakomen van een wettelijke verplichting; 

• De gegevensverwerking is noodzakelijk ter bescherming van de vitale belangen; 

• De gegevensverwerking is noodzakelijk voor de vervulling van een taak van algemeen belang 

of uitoefening van openbaar gezag; 

• De gegevensverwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde 

belangen. 

Distinto is als organisatie verantwoordelijk om te beoordelen of verwerking van gewone 

persoonsgegevens gebaseerd kan worden op één van deze zes grondslagen. 

 

Bijzondere persoonsgegevens 

De verwerking van bijzondere persoonsgegevens is verboden, tenzij er bijvoorbeeld een wettelijke 

noodzaak is of als het noodzakelijk is om verantwoord hulp te kunnen verlenen. 
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Distinto verwerkt een aantal bijzondere persoonsgegevens:  

• Gezondheidsgegevens 

• Burger Service Nummer (BSN)  

• Camerabeelden vanwege permanent cameratoezicht 

 

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

achtergrond. U bent niet verplicht antwoord te geven op deze vraag. Wanneer u ervoor kiest deze 

vraag niet te beantwoorden zal dat in geen geval van invloed zijn op het hulpverleningsproces. 

 

Verplichtingen van Distinto 

Distinto heeft een register van verwerkingsactiviteiten opgesteld. Hierin staat onder andere 

omschreven welke persoonsgegevens we verwerken, met welk doel we ze verwerken, wat de 

bewaartermijn is van persoonsgegevens, wie toezicht houdt binnen de organisatie op naleving van 

de regels en hoe we de opslag van de gegevens technisch beveiligen. 

 

De rechten van u en uw kind 

De AVG zegt: ‘mensen moeten controle kunnen uitoefenen’. Daarom heeft u de volgende rechten: 

• Recht om het dossier in te zien; 

• Recht om het dossier te wijzigen; 

• Recht om vergeten te worden; 

• Recht om gegevens over te dragen; 

• Recht op informatie. 

 

Privacybeleid 

Alle afspraken rondom privacy zijn vastgelegd in een privacy handboek en uitgewerkt in ons 

privacybeleid. Dit privacybeleid kunt u vinden op onze website. 

 

Meer informatie 

Dit document geeft in het kort weer hoe we omgaan met uw persoonsgegevens. Vragen naar 

aanleiding van deze informatie kunt u deze sturen naar info@stichtingdistinto.nl. Wij zijn uiteraard 

ook telefonisch bereikbaar op 0180-646444. 
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