
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 
ƐƚĂĂŶ�ƉĞƌƐŽŽŶƐŐĞŐĞǀĞŶƐ�ǌŽĂůƐ�ŶĂĂŵ͕�ĂĚƌĞƐ͕�ŐĞďŽŽƌƚĞĚĂƚƵŵ�ĞŶ��ƵƌŐĞƌƐĞƌǀŝĐĞŶƵŵŵĞƌ�;�^EͿ͘�
KŽŬ�ƐƚĂĂƚ�ŝŶ�ŚĞƚ�ĚŽƐƐŝĞƌ�ŝŶĨŽƌŵĂƟĞ�ĚŝĞ�^�s��ŽǀĞƌ�Ƶǁ�ŐĞǌŝŶ�ŚĞĞŌ�ŽŶƚǀĂŶŐĞŶ�ŽĨ�ŚĞĞŌ�ǀĞƌǌĂŵĞůĚ͘�
,Ğƚ�ĚŽƐƐŝĞƌ�ďĞǀĂƚ�ĚƵƐ�ƉƌŝǀĂĐǇŐĞǀŽĞůŝŐĞ�ŝŶĨŽƌŵĂƟĞ͘�^�s��ŐĂĂƚ�ǌŽƌŐǀƵůĚŝŐ�Žŵ�ŵĞƚ�ĚŝĞ�ŐĞŐĞǀĞŶƐ͘�
Medewerkers hebben een geheimhoudingsplicht en uw gegevens zijn niet zomaar op te vragen 
of in te zien door anderen. 

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. 



Waarom verwerken wij persoonsgegevens?
tŝũ�ŐĞďƌƵŝŬĞŶ�Ƶǁ�ƉĞƌƐŽŽŶƐŐĞŐĞǀĞŶƐ�Žŵ�ĞĞŶ�ŐŽĞĚ�ďĞĞůĚ�ǀĂŶ�Ƶǁ�ƐŝƚƵĂƟĞ�ƚĞ�ŬƌŝũŐĞŶ͘�
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.

�ĂĂƌŶĂĂƐƚ�ŬƵŶŶĞŶ�ŽŽŬ�ĂŶĚĞƌĞ�ŽƌŐĂŶŝƐĂƟĞƐ�ƚŽĞŐĂŶŐ�ŬƌŝũŐĞŶ�ƚŽƚ�Ƶǁ�ĚŽƐƐŝĞƌ͘ �,Ğƚ�ŐĂĂƚ�
ĚĂŶ�Žŵ͗
• Hogescholen en universiteiten voor onderzoek naar het werk van SAVE. Het kan 

zijn dat uw dossier geselecteerd wordt voor een dergelijk onderzoek. 
ͻ� �Ğ�ĂĐĐŽƵŶƚĂŶƚ�ĞŶ�ŚĞƚ�<ĞƵƌŵĞƌŬ�/ŶƐƟƚƵƵƚ͘��ĞǌĞ�ŽƌŐĂŶŝƐĂƟĞƐ�ǀŽĞƌĞŶ�ĮŶĂŶĐŝģůĞ�ĞŶ�

kwaliteitscontroles uit. Daarvoor kunnen zij steekproefsgewijs toegang tot dossiers 
krijgen. 

ͻ� /Ŷ�ŚĞƚ�ŐĞǀĂů�ĚĂƚ�ĚĞ�ŝŶƐƉĞĐƟĞ�'ĞǌŽŶĚŚĞŝĚƐǌŽƌŐ�ĞŶ�:ĞƵŐĚ�ĞĞŶ�ŽŶĚĞƌǌŽĞŬ�ǀĞƌƌŝĐŚƚ�
binnen SAVE zijn wij verplicht hieraan medewerking te verlenen inclusief het 

 verlenen van toegang tot dossiers.

/ĞĚĞƌĞĞŶ�ĚŝĞ�ƚŽĞŐĂŶŐ�ŚĞĞŌ�ƚŽƚ�Ƶǁ�ĚŽƐƐŝĞƌ�ŚĞĞŌ�ĞĞŶ�ŐĞŚĞŝŵŚŽƵĚŝŶŐƐƉůŝĐŚƚ͘�KŽŬ�
ŵŽĞƚĞŶ�ǌŝũ�ŝŶ�ŚĞƚ�ďĞǌŝƚ�ǌŝũŶ�ǀĂŶ�ĞĞŶ�sĞƌŬůĂƌŝŶŐ�KŵƚƌĞŶƚ�'ĞĚƌĂŐ�;sK'Ϳ͘��ŝƚ�ďĞƚĞŬĞŶƚ�
dat zij niet zomaar met anderen over uw dossier mogen praten en vertrouwelijk 
ŽŵŐĂĂŶ�ŵĞƚ�ĚĞ�ŝŶĨŽƌŵĂƟĞ�Ƶŝƚ�Ƶǁ�ĚŽƐƐŝĞƌ͘ �

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 
ŐĞĞŌ�ĞŶ�ĂůƐ�ŚĞƚ�ĚĞ�ƉƌŝǀĂĐǇ�ǀĂŶ�ĞĞŶ�ĂŶĚĞƌ�ŶŝĞƚ�ƐĐŚĂĂĚƚ͘�tĂŶŶĞĞƌ�^�s��Ƶǁ�ƉĞƌƐŽŽŶƐ-
ŐĞŐĞǀĞŶƐ�ĚŽŽƌŐĞĞŌ͕�ĚĂŶ�ŚŽŽƌƚ�Ƶ�ǀĂŶ�ƚĞǀŽƌĞŶ�ǁĞůŬĞ�ŐĞŐĞǀĞŶƐ�Ěŝƚ�ǌŝũŶ͘�h�ŚĞĞŌ�ŚĞƚ�
recht om de gegeven toestemming in te trekken. Bij een jeugdreclasseringsmaatregel 
ŵĂŐ�ĂůůĞĞŶ�ǌŽŶĚĞƌ�ƚŽĞƐƚĞŵŵŝŶŐ�ŝŶĨŽƌŵĂƟĞ�ǁŽƌĚĞŶ�ŐĞĚĞĞůĚ�ŵĞƚ�ĚĞ�ZĂĂĚ�ǀŽŽƌ�ĚĞ�
Kinderbescherming en het Openbaar Ministerie. Voor de maatregel ITB Harde Kern 
ŵĂŐ�ŝŶĨŽƌŵĂƟĞ�ŽŽŬ�ŵĞƚ�ĚĞ�ƉŽůŝƟĞ�ǁŽƌĚĞŶ�ŐĞĚĞĞůĚ͘
�ƌ�ǌŝũŶ�ĞĐŚƚĞƌ�ƐŝƚƵĂƟĞƐ�ǁĂĂƌŝŶ�^�s��ŽŽŬ�ǌŽŶĚĞƌ�Ƶǁ�ƚŽĞƐƚĞŵŵŝŶŐ�ŐĞŐĞǀĞŶƐ�ǀĞƌƐƚƌĞŬƚ�ŽĨ�
ŽƉǀƌĂĂŐƚ�ďŝũ�ŚƵůƉǀĞƌůĞŶĞƌƐ�ŽĨ�ŝŶƐƚĂŶƟĞƐ͘��ŝũ�ĞĞŶ�ŽŶĚĞƌƚŽĞǌŝĐŚƚƐƚĞůůŝŶŐ�ŽĨ�ĞĞŶ�ǀŽŽŐĚŝũ-
maatregel mag SAVE zonder toestemming persoonsgegevens uitwisselen. Voor alle 
begeleidingsvormen geldt dat SAVE persoonsgegevens (naam, adres, woonplaats, BSN 
ĞŶ�ƐŽŽƌƚ�ďĞŐĞůĞŝĚŝŶŐͿ�ĚŽŽƌŐĞĞŌ�ĂĂŶ�ŐĞŵĞĞŶƚĞŶ͕�ƚĞƌ�ĐŽŶƚƌŽůĞ�ǀĂŶ�ĚĞ�ĨĂĐƚƵƵƌ�ǀŽŽƌ�ŚĞƚ�



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

Hoe lang blijven mijn persoonsgegevens bewaard?
^�s��ŝƐ�ǁĞƩĞůŝũŬ�ǀĞƌƉůŝĐŚƚ�ĚĞ�ƉĞƌƐŽŽŶƐŐĞŐĞǀĞŶƐ�Ƶŝƚ�Ƶǁ�ĚŽƐƐŝĞƌ�ŽĨ�ŚĞƚ�ĚŽƐƐŝĞƌ�ǀĂŶ�Ƶǁ�
ŬŝŶĚ�ƚĞŶ�ŵŝŶƐƚĞ�ϮϬ�ũĂĂƌ�ƚĞ�ďĞǁĂƌĞŶ͕�ŵĂĂƌ�ŶŝĞƚ�ůĂŶŐĞƌ�ĚĂŶ�ϯϬ�ũĂĂƌ�ŶĂ�ĂĨƐůƵŝƟŶŐ�ǀĂŶ�Ƶǁ�
dossier. 

Wat zijn uw rechten?
h�ŚĞĞŌ�ŚĞƚ�ƌĞĐŚƚ�Žŵ�Ƶǁ�ĚŽƐƐŝĞƌ�ŝŶ�ƚĞ�ǌŝĞŶ͘�h�ŬƵŶƚ�ĂůůĞĞŶ�ŐĞŐĞǀĞŶƐ�ŝŶǌŝĞŶ�ŽǀĞƌ�ƵǌĞůĨ�ŽĨ�
ŽǀĞƌ�Ƶǁ�ŬŝŶĚ�ǁĂĂƌŽǀĞƌ�Ƶ�ŐĞǌĂŐ�ŚĞĞŌ͘�'ĞŐĞǀĞŶƐ�ŽǀĞƌ�ĂŶĚĞƌĞ�ƉĞƌƐŽŶĞŶ�ŝŶ�ŚĞƚ�ĚŽƐƐŝĞƌ�
kunt u alleen inzien met toestemming van die ander.

KŽŬ�ŬŝŶĚĞƌĞŶ�ŵŽŐĞŶ�ŚĞƚ�ĚŽƐƐŝĞƌ�ŝŶǌŝĞŶ͘��ĂĂƌǀŽŽƌ�ŐĞůĚĞŶ�ĚĞ�ǀŽůŐĞŶĚĞ�ƌĞŐĞůƐ͗
• Is uw kind jonger dan twaalf jaar? Dan kan het niet zijn eigen dossier inzien. Alleen 

ĞĞŶ�ǁĞƩĞůŝũŬ�ǀĞƌƚĞŐĞŶǁŽŽƌĚŝŐĞƌ�;ĚŽŽƌŐĂĂŶƐ�ĚĞ�ŽƵĚĞƌ�ŵĞƚ�ŐĞǌĂŐͿ�ŬĂŶ�ĚĂƚ�ŶĂŵĞŶƐ�
het kind doen. 

ͻ� /Ɛ�Ƶǁ�ŬŝŶĚ�ƚƵƐƐĞŶ�ĚĞ�ƚǁĂĂůĨ�ĞŶ�ǌĞƐƟĞŶ�ũĂĂƌ͍��ĂŶ�ŬƵŶŶĞŶ�ǌŽǁĞů�Ƶǁ�ŬŝŶĚ�ĂůƐ�ĚĞ�
� ǁĞƩĞůŝũŬ�ǀĞƌƚĞŐĞŶǁŽŽƌĚŝŐĞƌ�ŚĞƚ�ĚŽƐƐŝĞƌ�ŝŶǌŝĞŶ͘��Ğ�ǁĞƩĞůŝũŬ�ǀĞƌƚĞŐĞŶǁŽŽƌĚŝŐĞƌ�

ŚĞĞŌ�ŚŝĞƌǀŽŽƌ�ŐĞĞŶ�ƚŽĞƐƚĞŵŵŝŶŐ�ǀĂŶ�ŚĞƚ�ŬŝŶĚ�ŶŽĚŝŐ͘�
ͻ� /Ɛ�Ƶǁ�ŬŝŶĚ�ǌĞƐƟĞŶ�ũĂĂƌ�ŽĨ�ŽƵĚĞƌ͍��ĂŶ�ŚĞĞŌ�ĂůůĞĞŶ�Ƶǁ�ŬŝŶĚ�ƌĞĐŚƚ�ŽƉ�ŝŶǌĂŐĞ͘�tŝů�ĚĞ�

ǁĞƩĞůŝũŬ�ǀĞƌƚĞŐĞŶǁŽŽƌĚŝŐĞƌ�ŝŶǌĂŐĞ͕�ĚĂŶ�ŝƐ�ƚŽĞƐƚĞŵŵŝŶŐ�ǀĂŶ�ŚĞƚ�ŬŝŶĚ�ŶŽĚŝŐ͘�

>Ğƚ�ŽƉ͗�ŚĞĞŌ�Ƶ�ŽŽŬ�ĐŽŶƚĂĐƚ�ŐĞŚĂĚ�ŵĞƚ�sĞŝůŝŐ�dŚƵŝƐ�hƚƌĞĐŚƚ͍��Ŷ�ǁŝůƚ�Ƶ�ŽŽŬ�ĚŝĞ�ŐĞŐĞǀĞŶƐ�
inzien? Dan moet u bij SAVE en bij Veilig Thuis Utrecht een afzonderlijk verzoek 
indienen om uw dossier te kunnen inzien.

h�ŚĞĞŌ͕�ŶĂĂƐƚ�ŚĞƚ�ƌĞĐŚƚ�ŽƉ�ŝŶǌĂŐĞ͕�ǀĞƌƐĐŚŝůůĞŶĚĞ�ĂŶĚĞƌĞ�ƌĞĐŚƚĞŶ͘�,Ğƚ�ŐĂĂƚ�ĚĂŶ�
ďŝũǀŽŽƌďĞĞůĚ�Žŵ�ŚĞƚ�ƌĞĐŚƚ�ŽƉ�ĐŽƌƌĞĐƟĞ�ǀĂŶ�Ƶǁ�ƉĞƌƐŽŽŶƐŐĞŐĞǀĞŶƐ�ǁĂŶŶĞĞƌ�ŽŶũƵŝƐƚ-
ŚĞĚĞŶ�ǌŝũŶ�ŽƉŐĞŶŽŵĞŶ͘�KŽŬ�ŚĞĞŌ�Ƶ�ƌĞĐŚƚ�ŽƉ�ŚĞƚ�ǀĞƌŬƌŝũŐĞŶ�ǀĂŶ�ĞĞŶ�ĂĨƐĐŚƌŝŌ�ǀĂŶ�ĚĞ�
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 
ŬƵŶƚ�Ƶ�ĞĞŶ�ǀĞƌǌŽĞŬ�ŝŶĚŝĞŶĞŶ�ďŝũ�ĚĞ�ŵĞĚĞǁĞƌŬĞƌ�^�s�͘�/ŶĚŝĞŶ�ŶŽĚŝŐ�ŬŝũŬƚ�ĚĞ�&ƵŶĐƟŽ-
ŶĂƌŝƐ�'ĞŐĞǀĞŶƐďĞƐĐŚĞƌŵŝŶŐ�ŵĞĞ�ŶĂĂƌ�Ƶǁ�ǀĞƌǌŽĞŬ͘�hŝƚĞƌůŝũŬ�ďŝŶŶĞŶ�ĞĞŶ�ŵĂĂŶĚ�ŶĂ�Ƶǁ�
ǀĞƌǌŽĞŬ�ŽŶƚǀĂŶŐƚ�Ƶ�ĞĞŶ�ƌĞĂĐƟĞ͘

Bent u ontevreden?
h�ŚĞĞŌ�ŚĞƚ�ƌĞĐŚƚ�Žŵ�ĞĞŶ�ŬůĂĐŚƚ�ŝŶ�ƚĞ�ĚŝĞŶĞŶ�ďŝũ�^�s��ŽĨ�ĚĞ��ƵƚŽƌŝƚĞŝƚ�WĞƌƐŽŽŶƐͲ
ŐĞŐĞǀĞŶƐ�ŝŶĚŝĞŶ�Ƶ�ǀĂŶ�ŵĞŶŝŶŐ�ďĞŶƚ�ĚĂƚ�Ƶǁ�ƉĞƌƐŽŽŶƐŐĞŐĞǀĞŶƐ�ŝŶ�ƐƚƌŝũĚ�ŵĞƚ�ŚĞƚ�ƉƌŝǀĂĐǇ�
ƐƚĂƚĞŵĞŶƚ�;ǌŝĞ�ǁǁǁ͘ƐĂŵĞŶͲǀĞŝůŝŐ͘ŶůͿ�ǁŽƌĚĞŶ�ǀĞƌǁĞƌŬƚ�ĚŽŽƌ�^�s�͘��Ğ�ŬůĂĐŚƚĞŶͲ
ƉƌŽĐĞĚƵƌĞ�ŬƵŶƚ�Ƶ�ůĞǌĞŶ�ŽƉ�ǁǁǁ͘ƐĂŵĞŶͲǀĞŝůŝŐ͘Ŷů�ŽĨ�ŝŶ�ŽŶǌĞ�ŬůĂĐŚƚĞŶĨŽůĚĞƌ͘ �,Ğƚ��<:�ŬĂŶ�
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 mede-
werker SAVE zoekt samen met het kind, gezin, netwerk en de lokale hulpverlening 
ŶĂĂƌ�ĞĞŶ�ŽƉůŽƐƐŝŶŐ͘�^ĂŵĞŶ�ǁĞƌŬĞŶ�ǁĞ�ĂĂŶ�ŚĞƚ�ŚĞƌƐƚĞů�ǀĂŶ�ĞĞŶ�ǀĞŝůŝŐĞ�ŽƉǀŽĞĚƐŝƚƵĂƟĞ͘

^�s��ďŝĞĚƚ�;ƉƌĞǀĞŶƟĞǀĞͿ�ũĞƵŐĚďĞƐĐŚĞƌŵŝŶŐ�ĞŶ�ǀŽĞƌƚ�ŵĂĂƚƌĞŐĞůĞŶ�ǀĂŶ�ũĞƵŐĚͲ
bescherming en jeugdreclassering uit. 

&ƵŶĐƟŽŶĂƌŝƐ�'ĞŐĞǀĞŶƐďĞƐĐŚĞƌŵŝŶŐ
h�ŬƵŶƚ�ĚĞ�&ƵŶĐƟŽŶĂƌŝƐ�'ĞŐĞǀĞŶƐďĞƐĐŚĞƌŵŝŶŐ�ƐĐŚƌŝŌĞůŝũŬ�ŽĨ�ǀŝĂ�ĞͲŵĂŝů�ďĞŶĂĚĞƌĞŶ�ǀŽŽƌ�
ŽŶĂĬĂŶŬĞůŝũŬ�ĂĚǀŝĞƐ�ĞŶ�ŝŶĨŽƌŵĂƟĞ�ƌŽŶĚŽŵ�ƉƌŝǀĂĐǇ͗
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De contactgegevens van de verschillende SAVE regio’s vindt 
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