
       PRIVACYREGELS MET BETREKKING TOT 
PERSOONSGEGEVENS DATABANK 

        
______________________________________________________________________________ 

 

ASSOCIATIE VOOR INTERACTIEBEGELEIDING EN THUISBEHANDELING          
          Merkhouder           | SPIN | VHT | Video Home Training | VIB | Video Interactie Begeleiding | VIG | Video Interaction Guidance 
                           Burgemeester Verderlaan 15-A, 3544 AD Utrecht | 030-202 74 82 | info@ait-spin.com | www.aitnl.org 

Deze privacy regels zijn opgesteld conform de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming 

(AVG). Mei 2018 

Privacy missie  

AIT behandelt mensen met respect, reden waarom zij integer, transparant en zorgvuldig wil omgaan 

met de aan haar in bewaring gegeven persoonsgegevens.  

 

Privacy gedragsregels 

1. Als AIT beperken wij ons bij het verzamelen van persoonsgegevens tot enkel die gegevens die 

 wij op rechtmatige wijze en met redelijke middelen hebben verkregen en indien toepasselijk 

 altijd met kennis of toestemming van de betrokkenen.  

2. Als AIT zorgen wij dat de door ons verzamelde persoonsgegevens beperkt blijven tot de doelen 

 waarvoor ze worden verzameld en steeds met de daarvoor noodzakelijke juistheid, 

 compleetheid en courantheid.  

3. Als AIT verzamelen wij enkel persoonsgegevens nadat de doelen van het verzamelen afdoende 

 en op voorhand bekend zijn gemaakt; duidelijk is dat het gebruik beperkt 

 wordt tot het realiseren van deze doelen of tot andere (van geval tot geval gespecificeerde) 

 doelen die niet strijdig zijn met het doel waarvoor ze eerder werden verzameld.  

4. Als AIT stellen wij geen persoonsgegevens ter beschikking voor andere doelen dan waarvoor 

 ze zijn verzameld, behalve dan op grond van: expliciet door de betrokkene gegeven 

 toestemming; een wettelijke verplichting.  

5. Als AIT zorgen wij dat de aan ons ter beschikking gestelde persoonsgegevens passend worden 

 beveiligd tegen verlies, vernietiging, ongeautoriseerde toegang, ongeoorloofd gebruik, -

 veranderingen, of terbeschikkingstelling.  

6. Als AIT stellen wij ons actief op waar het bekend maken van onze vestigingslocatie betreft 

 almede de aard van en reden waarom wij persoonsgegevens verwerken.  

7. Als AIT zorgen wij dat iedere persoon die zich bij ons meldt, antwoord krijgt op de vraag of wij 

 persoonsgegevens over hem/haar hebben; de feitelijke beschikking krijgt over deze hem 

 betreffende persoonsgegevens; deze gegevens tegen niet excessieve betaling en in een 

 leesbare vorm krijgt; en indien hem/haar dit wordt geweigerd, dit onder vermelding van reden 

 wordt geweigerd alsmede de wijze waarop hiertegen beroep kan worden aangetekend; de 

 hem betreffende persoonsgegevens kan aanvechten en indien succesvol kan eisen dat deze 

 persoonsgegevens worden verwijderd, gecorrigeerd, aangevuld of gewijzigd.  

8. Als AIT zorgen wij dat wij op ieder moment in staat zijn verantwoording af te leggen over de 

 wijze waarop wij als organisatie invulling geven aan onze privacy gedragsregels.  

9. Als AIT zorgen wij ervoor dat de door ons verzamelde persoonsgegevens niet langer worden 

 bewaard dan nodig voor het realiseren van het/de op voorhand aangegeven doel(en) 

 waarvoor ze zijn verzameld.  

10. Als AIT dragen wij geen persoonsgegevens over naar derde landen voordat wij ons hebben 

 verzekerd dat het ontvangende land de rechten en vrijheden waar het de verwerking van 

 persoonsgegevens betreft, afdoende waarborgt en beveiligt.  
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