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RECHTEN VAN OUDERS MET BETREKKING TOT DE
DOOR PPO ROTTERDAM VERWERKTE GEGEVENS
Welke gegevens verwerkt PPO Rotterdam?
Om uw kind te kunnen ondersteunen verwerkt PPO Rotterdam gegevens. We
verwerken nooit meer gegevens dan nodig voor het doel: de benodigde hulp
voor uw kind. We verwerken algemene gegevens, zoals naam, adres,
geboortedatum en school. Daarnaast verwerken we bijzondere gegevens,
bijvoorbeeld over gezondheid, gedrag en de ontwikkeling van uw kind op
school. Als het nodig is kunnen we ook gegevens verwerken over
bijvoorbeeld de gezinssituatie.
Uw rechten: 1. Informatie
U heeft er recht op te weten welke informatie wij verwerken en waarom. Dit
zullen wij u vertellen. U mag hier altijd meer uitleg over vragen.
Uw rechten: 2. Inzage
Als u het wettelijk gezag over uw kind hebt, mag u inzage hebben in de
gegevens. U kunt een Kindkansaccount krijgen om mee te kijken in het
dossier. U kunt dit vragen aan iedere PPO-medewerker die betrokken is bij
de hulp aan uw kind. Ook als de hulp inmiddels al is afgerond kunt u
verzoeken om inzage.
Uw verzoek wordt direct doorgegeven aan de PPO-medewerker die
verantwoordelijk is voor het dossier van uw kind. Deze kan aan u vragen uw
identiteitsbewijs te overleggen. Binnen 4 weken hierna ontvangt u een
schriftelijke reactie. U krijgt dan een overzicht van de ons bekende
persoonsgegevens, inclusief uitleg over hoe wij aan deze gegevens komen en
wat het doel ervan is.
Uw rechten: 3. Correctie of verwijdering
Wanneer in het dossier naar uw mening gegevens staan die onjuist zijn of
die niet nodig zijn voor de hulp aan uw kind, kunt u verzoeken om deze
gegevens aan te passen of weg te halen. Ook dit kunt u vragen aan iedere
PPO-medewerker die betrokken is bij de hulp aan uw kind.
Uw verzoek wordt direct doorgegeven aan de PPO-medewerker die
verantwoordelijk is voor het dossier van uw kind. Deze kan aan u vragen uw
identiteitsbewijs te overleggen. Binnen 4 weken hierna ontvangt u een
schriftelijke reactie of, en in hoeverre wij aan uw verzoek kunnen voldoen.
Wanneer wij niet volledig aan uw verzoek voldoen leggen wij uit waarom dat
is. Als wij de gegevens wel corrigeren of verwijderen, geven we dit waar
mogelijk ook door aan eventuele anderen waaraan deze gegevens zijn
verstrekt.
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