SAVE komt in beeld als er zorgen zijn over de veiligheid of ontwikkeling van
een kind. SAVE is bevoegd om daarvoor de persoonsgegevens van cliënten te
verwerken.

De verwerking van uw
persoonsgegevens
Hoe gaan wij om met uw persoonsgegevens?
Welke rechten heeft u?

Welke persoonsgegevens verwerkt SAVE?
SAVE bewaart de persoonsgegevens van uw kind en uw gezin in een dossier. In het dossier

Medewerkers hebben een geheimhoudingsplicht en uw gegevens zijn niet zomaar op te vragen
of in te zien door anderen.

Waarom verwerken wij persoonsgegevens?
Dit is nodig om u en/of uw gezin goed te begeleiden en dat ook te verantwoorden.

Wie heeft toegang tot uw persoonsgegevens?
Medewerkers SAVE die betrokken zijn bij de begeleiding van u en uw gezin hebben
toegang tot uw dossier. Ook secretaressen hebben toegang zodat zij bijvoorbeeld post
naar u op kunnen sturen in opdracht van de medewerker.
Leidinggevenden kunnen ook bij uw dossier. Dit is nodig zodat zij kwaliteitscontroles
kunnen doen of kunnen bemiddelen bij klachten. Soms hebben zij toegang tot
dossiers om onderzoek te kunnen doen in het geval van een incident of calamiteit.

• Hogescholen en universiteiten voor onderzoek naar het werk van SAVE. Het kan
zijn dat uw dossier geselecteerd wordt voor een dergelijk onderzoek.
kwaliteitscontroles uit. Daarvoor kunnen zij steekproefsgewijs toegang tot dossiers
krijgen.
binnen SAVE zijn wij verplicht hieraan medewerking te verlenen inclusief het
verlenen van toegang tot dossiers.

dat zij niet zomaar met anderen over uw dossier mogen praten en vertrouwelijk

Met wie wisselt SAVE persoonsgegevens uit?
SAVE mag bij vrijwillige begeleiding uw persoonlijke gegevens niet zomaar aan anderen
doorgeven of gegevens over u opvragen. Dit mag alleen als u daar toestemming voor
recht om de gegeven toestemming in te trekken. Bij een jeugdreclasseringsmaatregel
Kinderbescherming en het Openbaar Ministerie. Voor de maatregel ITB Harde Kern

maatregel mag SAVE zonder toestemming persoonsgegevens uitwisselen. Voor alle
begeleidingsvormen geldt dat SAVE persoonsgegevens (naam, adres, woonplaats, BSN

werk. Kijk op www.samen-veilig.nl voor een volledig overzicht met wie wij persoonsgegevens mogen uitwisselen.

Hoe lang blijven mijn persoonsgegevens bewaard?
dossier.

Wat zijn uw rechten?
kunt u alleen inzien met toestemming van die ander.

• Is uw kind jonger dan twaalf jaar? Dan kan het niet zijn eigen dossier inzien. Alleen
het kind doen.

inzien? Dan moet u bij SAVE en bij Veilig Thuis Utrecht een afzonderlijk verzoek
indienen om uw dossier te kunnen inzien.

gegevens die over u zijn opgenomen in het dossier. Op www.samen-veilig.nl vindt u
een volledig overzicht van uw rechten. Als u van uw rechten gebruik wilt maken, dan
-

Bent u ontevreden?

u hierbij ondersteunen.

SAVE
SAVE staat voor samenwerken aan veiligheid en komt in beeld als er zorgen zijn over
de veiligheid of ontwikkeling van een kind of als crimineel afglijden dreigt. De medewerker SAVE zoekt samen met het kind, gezin, netwerk en de lokale hulpverlening

bescherming en jeugdreclassering uit.

De heer D. Smolders
Tiberdreef 8

T 0900 - 2001 201
W www.autoriteitpersoonsgegevens.nl
AKJ
T 088 - 5551000
W www.akj.nl
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De contactgegevens van de verschillende SAVE regio’s vindt
u op www.samen-veilig.nl onder Contact.

