
 

StiB is onderdeel van

 

 

 

Uw persoonsgegevens: 

Hoe gaat StiB hiermee om? 
 

 

De rechtsgrond 

Het verwerken van uw gegevens gebeurt alleen met  

uw toestemming. Indien wij uw gegevens ontvangen 

van een andere organisatie, dan laten we u dat weten.  

U kunt dan zelf aangeven of u wilt dat we deze  

gegevens moeten verwijderen. 

 

 

Wie ontvangt nog meer uw gegevens?  

Alleen als u hier toestemming voor heeft gegeven,  

dan kan StiB uw gegevens delen met partners  

binnen Zorg voor elkaar Breda. Mocht u nog geen  

toestemming hebben gegeven, dan nemen we  

vooraf contact met u op. 

 

 

Welke persoonsgegevens worden verwerkt? 

Alleen de gegevens die u heeft ingevuld op het  

intakeformulier worden verwerkt bij StiB.  

 

Indien wij gegevens van een andere instantie hebben 

ontvangen, dan worden enkel deze gegevens verwerkt. 

We brengen u ervan op de hoogte als wij uw gegevens 

van een andere partij hebben ontvangen. 

 

 

Voor hoe lang worden mijn gegevens bewaard? 

Uw gegevens worden bewaard zolang u bij ons  

staat ingeschreven. Indien u uw inschrijving opzegt, 

dan worden de gegevens na 5  jaar verwijderd.  

 

Uw rechten  

U heeft altijd het recht om uw persoonsgegevens op te 

vragen en te (laten) aanpassen. Mocht u niet langer 

willen dat StiB uw gegevens verwerkt of deze gegevens 

heeft opgeslagen, dan kunt u een verzoek doen de ge-

gevens te laten wissen. Ook kunt u vragen om uw  

gegevens gedurende een bepaalde tijd onbewerkt te 

laten. Hiervoor gelden wel enkele wettelijke regels. In-

dien u van mening bent dat wij uw gegevens onterecht  

verwerken, heeft u het recht om een bezwaarschrift in 

te dienen. 

 

 

 

 

 

Het klachtrecht bij de Autoriteit Persoonsgegevens 

Indien u van mening bent dat wij onjuist hebben geoor-

deeld over uw verzoek of dat wij uw rechten schenden, 

kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoons-

gegevens. 

 

 

De rechtsbescherming 

U heeft te allen tijde de mogelijkheid om in beroep te 

gaan bij de rechter, indien u van mening bent dat wij 

onjuist hebben geoordeeld over uw verzoek of dat wij 

uw rechten schenden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Waarom we uw gegevens vragen 

 
 Door uw persoonsgegevens te noteren,  

kunnen we deze gebruiken binnen de  

organisatie om de juiste ondersteuning op 

maat te bieden; 

 Indien u toestemming heeft gegeven op  

het intakeformulier, kunnen we ook de  

persoonsgegevens delen met partners  

binnen Zorg voor elkaar Breda.  

Zo kunnen we u, desgewenst, ook op  

andere vlakken (laten) adviseren en  

ondersteunen. 

 Uw persoonsgegevens worden nooit  

gedeeld met anderen zonder uw  

toestemming.  

 Tijdens casusbesprekingen worden 

gegevens geanonimiseerd. 

 


