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Dit privacy statement legt uit hoe Aves begeleiding met informatie over een geïdentificeerde 
of identificeerbare persoon omgaat, zoals bedoeld in de Algemene verordening 
gegevensbescherming (AVG). Dit brengt met zich mee dat Aves begeleiding in ieder geval:  
 
Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze 
verstrekt zijn, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze 
Privacyverklaring;  
Verwerking van uw persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens welke minimaal 
nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;  
Vragen om uw toestemming als Aves begeleiding deze nodig heeft voor de verwerking van 
uw persoonsgegevens;  
Passende technische en organisatorische maatregelen heeft genomen zodat de beveiliging 
van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;  
Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor de 
uitvoering van de doeleinden waarvoor ze verstrekt zijn en toestemming voor is gegeven. 
Op de hoogte is van uw rechten omtrent persoonsgegevens, hierop willen wijzen en deze 
respecteren. Als organisatie is Aves begeleiding verantwoordelijk voor de verwerking van uw 
persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van deze Privacy verklaring, of in algemenere 
zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de 
contactgegevens onderaan dit document.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Deze Privacy verklaring is van toepassing op de volgende categorieën en personen van wie 
Aves     
    begeleiding persoonsgegevens verwerkt:  
(Potentiële) Cliënten  
 Deelnemers aan bijeenkomsten georganiseerd door of namens Aves begeleiding  
Collegae, supervisanten en intervisanten  
Alle overige personen die met Aves begeleiding contact opnemen of van wie Aves 
begeleiding persoonsgegevens verwerkt.  
2. Verwerking van de persoonsgegevens door Aves begeleiding:  
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Een betrokkene zelf persoonlijk (tijdens een bespreking of bijeenkomst) , telefonisch , 
of digitaal (via e-mail of webformulieren op de website) heeft verstrekt, zoals 
contactgegevens of andere persoonsgegevens;  
Met toestemming van de betrokkene worden opgevraagd bij andere hulpverleners of 
verwijzers;  
Tijdens (begeleiding) sessies of observaties worden vastgelegd in schrift , beeld- of 
geluidsopname. Opname(s) dossiermateriaal wordt separaat opgeslagen en is slechts 
toegankelijk voor Aves begeleiding;  
Tijdens een intervisie of supervisie aan bod komen;  
3. Aves begeleiding verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:  
Het uitvoeren van een zorgovereenkomst ten behoeve van het verlenen van jeugdhulp en de 
declaratie voor verrichte werkzaamheden;  
Het onderhouden van contact, door uitnodigingen voor bijeenkomsten en verstrekken van 
informatie waar een betrokkene zelf om heen gevraagd;  
4. Aves begeleiding verwerkt persoonsgegevens op basis van één van de volgende 
rechtsgronden:  
Toestemming van de betrokkene. Deze toestemming kan altijd weer worden ingetrokken, 
zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de 
toestemming vóór intrekking;  
Uitvoering van -of met het oog op- het sluiten van een zorgovereenkomst dan wel een 
overeenkomst tot het verlenen van jeugdhulp indien van toepassing het bijbehorend 
declaratieproces aan derden (gemeente bv.);  
Een wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld de verplichting om een dossier bij te houden 
of het BSN te registreren;  
een gerechtvaardigd belang, zoals het gebruik van contactgegevens voor het uitnodigen 
voor een bijeenkomst, training of workshop georganiseerd door Aves begeleiding  
5. Persoonsgegevens delen met derden  
    De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit 
noodzakelijk      
    is voor de uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.  
Aves begeleiding deelt alleen cliëntgegevens met derden, als dat in het kader van de 
begeleiding (bijvoorbeeld een verwijzing) is aangewezen of voor het voldoen van een 
wettelijke verplichting nodig is;  
Aves begeleiding verwerkt persoonsgegevens indien deze nodig zijn voor de verzorging van 
de (financiële) administratie;  
Aves begeleiding verstrekt geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten 
de Europese Unie.  
Aves begeleiding maakt met derden partijen (verwerkers) de nodige afspraken 
om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. De verstrekte gegevens  
zullen niet aan andere partijen worden verstrekt, tenzij dit wettelijk verplicht en 
toegestaan is. In een dergelijk geval is Aves begeleiding verplicht medewerking  
te verlenen en dan ook verplicht deze gegevens af te geven.  
Tevens kan Aves begeleiding uw persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier 
schriftelijk toestemming voor geeft.  
6. Bewaren gegevens  
Uw persoonsgegevens worden door Aves begeleiding opgeslagen ten behoeve van 
bovengenoemde verwerking(en) voor de periode: Gedurende de looptijd van de 



Datum; 01-2022 
Revisie; 01-2024 

zorgovereenkomst. Aves begeleiding bewaart persoonsgegevens niet langer dan 
noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet 
vereist is.  
7. Wijzigen Privacy verklaring  
Aves begeleiding kan deze Privacy verklaring altijd wijzigen. Het is verstandig de privacy 
verklaring regelmatig te raadplegen, zodat u bekend bent met eventuele wijzigingen.  
8. Beveiliging  
Aves begeleiding heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om 
persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we 
bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:  
Alle personen die namens Aves begeleiding van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn 
gehouden aan geheimhouding daarvan. 
Aves begeleiding hanteert een gebruikersnaam en wachtwoord beleid op alle systemen. 
 
 
9. Rechten 
U heeft het recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke Aves 
begeleiding van u ontvangen heeft. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van 
persoonsgegevens (of een deel hiervan) door Aves begeleiding.  
 
Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan 
uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Aves begeleiding kan u vragen om u 
te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voorgenoemde verzoeken. 
  
Mogen wij u persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming 
hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.  
10. Vragen en klachten 
Bij vragen en/of klachten over de wijze waarop Aves begeleiding persoonsgegevens 
verwerkt kun u contact opnemen met Aves begeleiding door een e-mailbericht te sturen 
naar info@avesbegeleiding.nl of telefonisch contact te zoeken via 06 – 24615675.  
 


