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In deze folder wordt ingegaan op het verwerken
van je persoonsgegevens door Trajekt.

Versie sept. 2019

Mocht je er met ons niet uitkomen
dan kun je je klacht of vraag ook bij
de Autoriteit Persoonsgegevens 
neerleggen.
 
www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

Je wilt gebruik maken van de hulp- en/of
dienstverlening van Trajekt. Om deze hulp- en/of
dienstverlening goed uit te voeren verwerken wij
persoonsgegevens van je. Welke gegevens wij
vastleggen hangt af van je vraag en de
ondersteuning die je krijgt. Uiteraard gaan wij
zorgvuldig om met je gegevens. In de AVG
(Algemene Verordening Gegevensbescherming)
zijn hiervoor richtlijnen opgesteld. Trajekt heeft
deze uitgewerkt in een privacyverklaring die je
kunt vinden op onze website
(https://www.trajekt.nl/privacy-verklaring). 

Trajekt en je privacy



Welke gegevens worden
vastgelegd?
Welke gegevens we verwerken hangt af van het
doel van de hulp- /dienstverlening. Je kunt hierbij
denken aan naam, adres, woonplaats. Maar het
kan ook informatie over je gezondheid, je
financiële situatie of je gezin betreffen. Tijdens je
gesprek met de medewerker van Trajekt word je
hierover geïnformeerd.
 
Hoe lang worden je gegevens
bewaard?
Je gegevens worden in principe nog twee jaar na
het beëindigen van de hulp-/dienstverlening
bewaard. Bij een wettelijke verplichting kan dit
langer zijn.

 Wordt de informatie gedeeld?
Wij vragen je om een toestemmingsverklaring in
te vullen wanneer we informatie willen opvragen
bij derden en/of informatie met derden willen
delen. Soms is het vragen van toestemming niet
nodig:

Wanneer er gevreesd wordt voor ernstig
gevaar voor jou of iemand anders;
Wanneer wij een wettelijke plicht hebben om
informatie te delen.

Gebruik maken van je rechten
Als je gebruik wilt maken van je rechten, kun je
dit schriftelijk of via email kenbaar maken bij je
contactpersoon van Trajekt of via avg@trajekt.nl.
Trajekt zal binnen vier weken na ontvangst van je
verzoek laten weten of we aan je verzoek kunnen
voldoen of dit afwijzen.

Waar kan ik met vragen of
klachten over het beheer van mijn

gegevens terecht?
Als je een klacht hebt over het beheer van je

persoonsgegevens of over de toepassing van je
rechten kun je je wenden tot de functionaris

gegevensbescherming van Trajekt.

Welke rechten heb ik?
Je hebt de volgende rechten:

 Het recht om te weten welke
persoonsgegevens van je worden verwerkt.
Het recht op inzage/kopie van de gegevens die
worden verwerkt (voor zover de privacy van
een ander hierbij niet wordt geschaad)
Het recht om correctie, aanvulling of
verwijdering van je persoonsgegevens.
Het recht om eerder gegeven toestemming
weer in te trekken.
Het recht om je dossier geheel of gedeeltelijk
te laten verwijderen/vernietigen. Hieraan kan
alleen worden tegemoet gekomen indien het
bewaren van de gegevens voor een ander niet
van aanmerkelijk belang is en de gegevens op
grond van een wettelijke regeling niet bewaard
hoeven worden.
Het recht om jouw dossier in een
computerbestand aan jou of een ander door
jou genoemde organisatie te sturen.
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