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Dyslexiezorg en AVG  
Er is sinds mei een nieuwe wet voor het beschermen van 
persoonsgegevens. Die wet heet de AVG (Algemene 
Verordening Gegevensbescherming). Alle 
persoonsgegevens over onze cliënten, hun ouders en 
wettelijke vertegenwoordigers vallen onder de AVG. In 
deze folder staat hoe wij deze persoonsgegevens 
beschermen. 
 

Goed om te weten  
 U mag het dossier over uw kind altijd inzien.  

Wilt u gegevens van uw kind laten corrigeren of 
verwijderen? Dat kan. Laat het ons weten, dan 
zorgen wij ervoor. 

 Dyslexie Instituut Drechtsteden mag gegevens over 
uw kind niet zomaar overdragen aan anderen. Dat 
mag alleen als u toestemming geeft. 

 Als de behandeling van uw kind klaar is, bewaart 
Dyslexie Instituut Drechtsteden het dossier nog 15 
jaar. Er zijn uitzonderingen. Door de wet- en 
regelgeving in de zorg moeten wij de gegevens soms 
langer bewaren. 

 Dyslexie Instituut Drechtsteden mag de volgende 
gegevens over uw kind vijf jaar bewaren: datum 
inschrijving, datum uitschrijving en adres. 

 Dyslexie Instituut Drechtsteden mag foto’s van uw 
kind alleen op onze website plaatsen als u 
toestemming geeft. U kunt deze toestemming op elk 
moment weer intrekken. 

 Dyslexie Instituut Drechtsteden sluit met externe 
partijen een verwerkingsovereenkomst.  
Dit is een overeenkomst met afspraken over het 
verwerken van persoonsgegevens. 

 Dyslexie Instituut Drechtsteden levert gegevens over 
het onderzoek en de behandeling van uw kind aan 
het Nederlands Kwaliteitsinstituut Dyslexie. Deze 
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gegevens zijn anoniem gemaakt. Ze worden gebruikt 
om de kwaliteit van de dyslexiezorg in Nederland te 
waarborgen. 

 Dyslexie Instituut Drechtsteden heeft een privacy 
statement. Dit staat op onze website. 

 

AVG-beleid in zes punten 
Dyslexie Instituut Drechtsteden heeft te maken met veel 
informatie en persoonsgegevens. Wij hebben een eigen 
AVG-beleid. Hierin staat hoe we met persoonsgegevens 
omgaan.  
De hoofdpunten: 
1 Doel  

We leggen uit waarom we persoonsgegevens 
verwerken. 

2 Doelbinding  
We leggen uit wat we met de persoonsgegevens 
doen. 

3 Grondslag 
We onderbouwen waarom we de persoonsgegevens 
nodig hebben. 

4 Dataminimalisatie 
We verzamelen alleen persoonsgegevens die we 
echt nodig hebben.  

5 Transparantie/rechten van de betrokkene:  
We informeren cliënten/ouders over de AVG en hun 
rechten. 

6 Technische en organisatorische maatregelen  
We nemen maatregelen om persoonsgegevens goed 
te beschermen. 
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Heeft u vragen? Neem contact op met Dyslexie 

Instituut Drechtsteden! 
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