
Privacy



1. Verwerken van persoonlijke gegevens
Medewerkers van De Toegang willen u graag goed helpen. Daarom houden ze
relevante informatie over uw persoonlijke situatie bij. Deze informatie delen ze
soms met een andere organisatie. Dit is bedoeld om u van dienst te zijn.

Als u een aanvraag doet voor een Wmo-voorziening of een Jeugdzorgvoorziening,
dan moet de gemeente Emmen hierover een beslissing nemen. Om dat te kunnen 
doen, leest een medewerker van de gemeente de informatie van de medewerkers 
van De Toegang. De medewerkers van De Toegang delen dus informatie met de 
gemeente. Het gaat hierbij alleen om informatie die echt nodig is om te delen. 
Dankzij het delen van de informatie, kunnen de gemeente en De Toegang u zo goed 
mogelijk helpen. De medewerkers van De Toegang laten u weten welke informatie 
gedeeld wordt.

Toestemming
De Toegang kan alleen informatie delen nadat u daarvoor toestemming heeft
gegeven. Als u toestemming geeft, dan kan De Toegang u zo goed mogelijk helpen.
Bijvoorbeeld door informatie op te vragen bij uw huisarts. Of door uw situatie te
bespreken in het Sociale Team.

Als u toestemming heeft gegeven, dan kunt u die toestemming altijd weer intrekken.
Informatie wordt dan niet meer gedeeld.



2. Rechten
U hebt altijd het recht om in uw dossier te kijken. Daar kunt u zien welke gegevens 
over u worden bewaard.

Als het blijkt dat bepaalde gegevens niet kloppen, kunt u dat zeggen. De Toegang kan
de gegevens dan wijzigen, aanvullen of verwijderen.

U kunt uw consulent vragen hoe u in uw dossier kunt kijken. U kunt hem of haar ook
vragen wat u kunt doen om gegevens te wijzigen, aan te vullen of te verwijderen.

3. Meer informatie over privacy
Op de website www.detoegangemmen.nl staat het privacy statement van 
De Toegang. Daarin vindt u meer informatie over privacy en de bescherming van 
uw gegevens.
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