Privacyverklaring Progress Flevoland
Progress verzamelt en verwerkt gegevens van u en van uw kind. Dit doen wij op een zorgvuldige
manier en nooit zonder uw toestemming. In artikel 5 tot en met 9 wordt uitgelegd welke gegevens
we van u bewaren, waarom we dat doen en wat uw rechten zijn.
1. Om welke gegevens gaat het:
Voor haar werk slaat Progress gegevens op van u en van uw kind. Het gaat om naam,
geboortedatum, adresgegevens, Burger Service Nummer, de naam van de school van uw kind,
gegevens over de gezondheid en het gedrag van uw kind. De gegevens worden opgeslagen
binnen een beveiligde web omgeving, die voldoet aan de veiligheidseisen zoals de nieuwe
privacywet die stelt.
2. Waarom worden gegevens verzameld en bewaard:
Deze gegevens worden -na uw toestemming- verzameld en bewaard om tot een goede diagnose
en/of behandeling van uw kind te komen. Zonder deze gegevens kunnen wij ons werk niet doen.
De gegevens van u en uw kind worden door u zelf aan ons verstrekt en beveiligd door ons
bewaard. Wij bewaren de gegevens vijftien jaar.
3. Geeft Progress gegevens aan derden:
Progress geeft alleen met uw toestemming gegevens (zoals verslagen) aan derden, zoals huisarts
en school. U heeft de regie. Als u geen toestemming geeft, worden door ons geen gegevens
verstrekt. Daarnaast worden BSN gegevens aan de gemeente waar u woont verstrekt, in
verband met het declareren van de geleverde zorg. Overigens heeft de gemeente deze gegevens
al, in verband met het feit dat zij de opdrachtgever is.
4. Krijgt Progress gegevens van derden:
Voor een goed verloop van het onderzoek of de behandeling is een goede communicatie met de
school van uw kind of de huisarts van belang. We vragen uw toestemming hiervoor. Als u die
geeft, stellen we u altijd op de hoogte wanneer we een leerkracht of een huisarts spreken. Geeft
u geen toestemming, dan mogen we geen informatie ontvangen van anderen.
5. Het zijn uw gegevens – dit zijn dus uw rechten:
Alles wat we weten van u en uw kind, is eigenlijk van u. U kunt dus te allen tijde onze gegevens
opvragen en inzien. Ook heeft u het recht de gegevens te laten aanpassen en/of verwijderen. U
kunt uw toestemming te allen tijde beperken of intrekken. Ook heeft u altijd het recht uw
gegevens op te vragen om deze door te geven aan anderen. Tenslotte heeft u, wanneer wij niet
goed met uw gegevens omgaan, het recht op het indienen van een klacht bij de Autoriteit
Persoonsgegevens (AP). De AP is verplicht uw klacht in behandeling te nemen.

