
Nieuwe privacywet AVG

Over jouw rechten



Wat staat er in de nieuwe wet AVG?
Cordaan mag je persoonlijke gegevens alleen gebruiken.
Als er volgens de wet een geldige reden voor is.
En er ook een duidelijk omschreven doel is. 
Je gegevens mogen we ook alleen voor dát doel gebruiken. 

Ook staat er in de AVG wat je rechten over privacy zijn.
Je had al een paar rechten, zoals:
• het recht om je zorgdossier te mogen lezen. 
• daar een kopie van op te vragen.
• en foute gegevens te laten aanpassen.

Er zijn nu een paar nieuwe rechten bijgekomen, zoals:
• gegevens digitaal meenemen, naar een andere plek.
• gegevens te laten verwijderen.
• rechtstreeks een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. 

 

Wat is de Autoriteit Persoonsgegevens?
De Autoriteit Persoonsgegevens houdt toezicht.
Op het gebruik van persoonsgegevens door organisaties.
Zodat iedereen die je gegevens gebruikt of bewaart.
Dit ook op de juiste manier doet.

Wat is de AVG?
De nieuwe privacywet heet AVG.
AVG is een afkorting van: Algemene Verordening voor 
Gegevensbescherming.
Deze nieuwe wet gaat in op 25 mei 2018.
En regelt hoe organisaties om moeten gaan met  
jouw persoonlijke gegevens.

Voor wie is de AVG?
De AVG geldt voor inwoners van alle Europese landen. 
Dus ook voor jou.

Wat doet Cordaan met de AVG?
Als cliënt van Cordaan deel jij gegevens met Cordaan.
Zoals hoe je heet, hoe oud je bent.
Waar je woont of waar je werkt. 
Dat zijn allemaal persoonlijke gegevens. 
Daarover mogen wij niets aan anderen vertellen. 
We moeten dan eerst aan jou vragen of dat mag. 

Cordaan beschermt vanaf 25 mei 2018  
jouw persoonlijke gegevens.
Op de manier zoals is afgesproken in de AVG. 
En heeft daar alles voor geregeld wat nodig is.
Om zo goed mogelijk met je persoonlijke gegevens  
om te gaan. 
Alle medewerkers van Cordaan spelen hierbij een  
belangrijke rol.

Een nieuwe Privacywet
In deze folder lees je alles over de privacywet AVG.
En over de rechten die je hebt volgens deze nieuwe wet. 



          

HET RECHT OP INZAGE IN JE DOSSIER
De meeste gegevens staan in je zorgdossier.
Dat noemen wij ook wel het persoonlijk plan.
Jouw begeleiders kunnen die lezen. 
En ze mogen er in schrijven. 
Jij hebt het recht om je zorgdossier te mogen lezen.
Het lezen van je dossier is gratis. 

Ook kun je om een kopie vragen.
Wil je meer dan 1 kopie van alle gegevens? 
Dan vragen we daarvoor een vergoeding.

        

Soms mag Cordaan je verzoek weigeren.
Wanneer je vraagt of je je dossier of een deel hiervan kan bekijken.
Bijvoorbeeld vanwege het belang van iemand anders. 
Of wanneer het om persoonlijke aantekeningen van medewerkers gaat.

HET RECHT OP CORRECTIE
Het recht op correctie betekent dat je Cordaan mag vragen.
Om je persoonlijke gegevens te verbeteren.
Of om ze aan te vullen, te verwijderen of af te schermen. 

Dit kan je doen, als je persoonsgegevens: 
• fout of onvolledig zijn
• niet nodig zijn voor het doel waarvoor ze zijn verzameld
• op één of andere manier in strijd met de wet worden gebruikt.

Je kunt niet om correctie vragen.
Om dingen die medewerkers van Cordaan vinden te laten veranderen.
Zo kun je wel een verkeerd adres aanpassen in je dossier.
Maar niet een mening van een begeleider veranderen.

      

Ben je het niet eens met wat er in je dossier staat? 
Dan kun je vragen of je persoonlijk begeleider dat er bij wil zetten. 

Wat zijn jouw rechten volgens de AVG?
Volgens de wet AVG heb je rechten die gaan over privacy.
Hieronder kun je lezen wat die rechten zijn en wat ze betekenen.



HET RECHT OP MEENEMEN OF OVERDRAGEN VAN JE GEGEVENS
Je hebt het recht om persoonlijke gegevens mee te nemen.
En door te geven aan een andere zorgaanbieder. 
Zoals de gegevens die in je persoonlijke plan staan.
En de gegevens die je zelf actief en bewust hebt gegeven.
Dit geldt ook voor de gegevens die je niet rechtstreeks hebt gegeven.
Maar door het gebruik van een dienst of een apparaat.

Cordaan kan deze gegevens elektronisch versturen.
Aan jezelf of aan een andere zorgaanbieder. 
Hierna zal Cordaan je gegevens verwijderen. 

        

HET RECHT OM GEGEVENS TE LATEN WISSEN
Je mag Cordaan vragen om gegevens uit je dossier te verwijderen. 
Na je verzoek zal Cordaan zoveel mogelijk van je gegevens wissen.

Wanneer kan Cordaan de gegevens niet wissen?
Als er bepaalde gegevens nodig blijven. Ook volgens de wet. 
Bijvoorbeeld vanwege het belang van iemand anders.
Of omdat de gegevens nodig zijn voor het blijven leveren van zorg. 

Vraag je om vernietiging van je hele dossier? 
Cordaan heeft 3 maanden de tijd om aan dit verzoek te voldoen. 
Als we je verzoek afwijzen, zullen we je dat schriftelijk toelichten.

HET RECHT OM EEN KLACHT IN TE DIENEN  
BIJ DE AUTORITEIT PERSOONSGEGEVENS
Heb je een klacht over het gebruik van je persoonlijke gegevens?
Omdat je vindt dat Cordaan niet goed omgaat met je gegevens.
Of omdat je gegevens voor een ander doel worden gebruikt.
Dan het doel waarvoor de gegevens zijn verzameld.
Probeer dan samen met Cordaan een oplossing te vinden.

Ook heb je het recht om rechtstreeks een klacht in te dienen.
Bij de Autoriteit Persoonsgegevens.  

Dit kan via de website van de Autoriteit Persoonsgegevens:  
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl

Klik rechtsboven op de knop: 

Is dit te moeilijk? Vraag hulp!
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Meer informatie
Heb je na het lezen van deze folder nog vragen? 
Kijk op www.cordaan.nl/privacy voor meer informatie.

Hier kan je ook een uitgebreide privacyverklaring bekijken.
Deze privacyverklaring kun je ook op papier ontvangen. 

Functionaris Gegevensbescherming
Je kunt ook bellen of mailen met de onafhankelijke  
Functionaris Gegevensbescherming.

Bart Hattink
Telefoon: 06 580 843 33
E- mail: bhattink@cordaan.nl


