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Gegevensverwerking 

 

Wanneer en waarom worden uw gegevens verwerkt? 
Op het moment dat u zich bij het Jeugdteam meldt met een hulpvraag in het kader van de Jeugdwet 
hebben wij enkele gegevens van u nodig om te bepalen welke hulpverlening u nodig heeft. Vanaf dat 
moment tot het moment dat u geholpen bent en u zelfstandig verder kunt, worden uw 
persoonsgegevens verwerkt. Dit houdt in dat uw gegevens door ons vastgelegd, opgevraagd, 
verbeterd en uitgewisseld worden als dit noodzakelijk is. Wij proberen daarnaast om u zo goed 
mogelijk van dienst te zijn, door zo min mogelijk gegevens van u te vragen. 

Heb ik recht op inzage in mijn dossier? 
Wanneer wij over uw persoonsgegevens beschikken heeft u recht op inzage en afschrift. Iedere 
inwoner, die tenminste 16 jaar oud is én in staat is tot een redelijke waardering van zijn belangen ter 
zake, heeft het recht op inzage in en eventueel een afschrift (kopie) van de eigen gegevens. Andere 
derden mogen deze gegevens niet inzien. Als het om een jeugddossier gaat, dan kan ook de wettelijk 
vertegenwoordiger en/of een jeugdige van minimaal 12 jaar (en in staat tot waardering van zijn 
belangen) inzage in het dossier krijgen. 

Wat kan ik doen wanneer ik het niet eens ben met zaken die in mijn dossier zijn 
vastgelegd? 
Er bestaan twee manieren om aanpassingen in uw dossier te realiseren 

• Correctie en vernietiging 
Op het moment dat de gemeente Oostzaan of Wormerland (persoons)gegevens van u 
verwerkt, heeft u het recht om een verzoek tot correctie in te dienen. Dit verzoek betreft het 
verbeteren, aanvullen of verwijderen van deze gegevens. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn 
wanneer de gegevens onjuist zijn of niet in het dossier thuis horen. Ook gegevens die in strijd 
met de wet zijn verwerkt horen niet in dossier thuis. 
In uw verzoek schrijft u de aan te brengen wijzigingen en uw motivatie. 
 

• Eigen verklaring 
Wanneer u het niet eens bent met vastgelegde gegevens of wanneer er een verschil van 
mening is over de juistheid van informatie, kunt u een verzoek doen om een eigen verklaring 
toe te voegen aan uw dossier. Deze eigen verklaring moet gaan over het oordeel dát er 
gegevens over u zijn vastgelegd of over het verschil van inzicht over wat er in uw dossier staat 
en is opgenomen. 
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Hoe dien ik een verzoek om inzage, correctie, vernietiging of aanvulling in? 
Door een schriftelijke aanvraag in te dienen en te sturen naar:  
Jeugdteam Oostzaan-Wormerland 
inzake Rechten betrokkene 
Postbus 20, 1530 AA Wormer  

Inzage, afschrift, correctie of vernietiging voert de gemeente ‘zo spoedig mogelijk’ uit. Als uitgangspunt 
hanteren wij afhandeling van de aanvraag binnen 4 weken (en daadwerkelijke vernietiging indien 
toegewezen binnen 3 maanden). 

Inzage in het dossier is gratis, voor een afschrift kunnen kosten in rekening worden gebracht. Deze 
kosten worden vooraf inzichtelijk gemaakt. 

Meer informatie 
Voor meer over de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) kunt u terecht op de website 
van het College bescherming persoonsgegevens https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/ 

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/

