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Privacyverklaring Cursisten 

Jeugdhulp Academie, onderdeel van Jeugdhulp Friesland verwerkt als verwerkingsverantwoordelijke jouw 

persoonsgegevens.  Voor de activiteiten van OP Jeugd, verwerken wij de relevante persoonsgegevens 

namens alle partners van het samenwerkingsverband OP Jeugd. Jeugdhulp Friesland respecteert jouw 

privacy en draagt er zorg voor dat jouw persoonsgegevens in overeenstemming met de wet- en regelgeving 

worden verwerkt. In dit document informeren  wij jou over diverse onderwerpen met betrekking tot de 
verwerking van jouw persoonsgegevens.  

Contactgegevens verwerkingsverantwoordelijke 

Deze privacyverklaring ziet op verwerkingen die worden verricht door Jeugdhulp Friesland. 

  

Als je vragen hebt, of als je gebruik wilt maken van een van jouw individuele rechten, kun je contact 

opnemen met de Jeugdhulp Academie. De Jeugdhulp Academie kan met vragen terecht bij de functionaris 
gegevensbescherming.  

Gegevens functionaris voor de gegevensbescherming 
Functionaris voor gegevensbescherming: Alike Daverschot 
E-mailadres: daverschot.a@jeugdhulpfriesland.nl 
Telefoonnummer: 06 - 21116987 

 

Verwerkte persoonsgegevens 

In het kader van jouw deelname aan een opleidingsactiviteit van de Jeugdhulp Academie of OP Jeugd, 

verwerkt Jeugdhulp Friesland diverse persoonsgegevens van jou. De persoonsgegevens die Jeugdhulp 
Friesland onder meer van jou verwerk zijn:  

- voor- en achternaam; 

- woonplaats; 

- e-mailadres(sen); 

- telefoonnummer(s); 

- beroepsregister en registratienummer; 

- werkgever en adresgegevens. 

Deze persoonsgegevens heeft Jeugdhulp Friesland bij jou zelf verzameld. Indien  wij voornemens zijn 

persoonsgegevens over jou te verkrijgen via een derde, zullen wij je daarover aanvullend en conform de 
geldende wet- en regelgeving informeren. 

Doeleinden verwerking 
Jeugdhulp Friesland verzamelt jouw persoonsgegevens primair om – in brede zin van het woord – uitvoering 
te kunnen geven aan jouw opgave van deelname aan een opleidingsactiviteit van de Jeugdhulp Academie 
of OP Jeugd. Verwerking geschiedt in de cursusadministratie en financiële administratie.  

De doeleinden van de verwerking van jouw persoonsgegevens door Jeugdhulp Friesland zijn als volgt: 

- het goed kunnen uitvoeren van de opleidingsactiviteit; 

- het kunnen bijschrijven van de opleidingspunten bij het desbetreffende beroepsregister; 

- contact met jou te leggen en onderhouden (per post, telefonisch, per e-mail); 

- een juiste cursusadministratie en financiële administratie voeren; 

- je te informeren over ontwikkelingen binnen Jeugdhulp Academie of OP Jeugd.  
 
Jeugdhulp Friesland verwerkt de verkregen persoonsgegevens alleen voor bovenstaande doeleinden. Als 
wij voornemens zijn jouw persoonsgegevens voor andere doeleinden te verwerken, zullen wij contact met 
je opnemen om je de kans te bieden bezwaar te maken tegen verdere verwerking. Dit zal gebeuren vóór 
een eventuele verdere verwerking, waarbij de informatie over dat andere doel en alle relevante verdere 
informatie met je zullen worden gedeeld. 

 

Rechtsgronden verwerking 
De verwerkingen in het kader van de hiervoor genoemde doeleinden hebben elk minimaal één rechtsgrond. 
Hieronder worden deze rechtsgronden toegelicht. 
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Uitvoering (dienstverlenings)overeenkomst 
In een groot deel van de gevallen verwerkt Jeugdhulp Friesland jouw persoonsgegevens om uitvoering te 
geven aan jouw de overeenkomst van deelname aan een opleidingsactiviteit die wordt verzorgd door 
Jeugdhulp Academie of OP Jeugd. 
 
Toestemming 
Jeugdhulp Friesland verwerkt persoonsgegevens op basis van de door jou verleende toestemming, 
bijvoorbeeld voor het toesturen van een nieuwsbrief. Je hebt te allen tijde het recht deze toestemming in te 
trekken. Indien verwerking uitsluitend plaatsvindt op basis van de door je verleende toestemming, dan mag 
er, nadat je jouw toestemming heeft ingetrokken, geen verdere verwerking meer plaatsvinden. Het intrekken 
van de toestemming laat de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de 
intrekking daarvan, onverlet. 
 
Bewaartermijn 
Voor wat betreft jouw gegevens als cursist geldt specifiek dat Jeugdhulp Friesland het cursusadministratie 
tot vijf jaar en zes maanden na uitvoering van de scholingsactiviteit bewaart. De financiële administratie 
wordt tot zeven jaar na uitvoering van de activiteit bewaard.  
 

Als uitgangspunt hanteert Jeugdhulp Friesland dat jouw persoonsgegevens niet langer bewaard worden 

dan strikt noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor jouw persoonsgegevens worden verzameld. Wanneer 

jouw persoonsgegevens voor de genoemde doelen niet meer relevant zijn, zal Jeugdhulp Friesland deze 
verwijderen. 

Ontvangers van persoonsgegevens 

Jeugdhulp Friesland deelt jouw persoonsgegevens alleen met beroepsregisters, zoals SKJ en NVO/NIP, 

voor het registreren van behaalde registratiepunten. Dit geldt alleen wanneer jij jouw registratienummer hebt 
opgegeven.  

Jouw rechten 

Op grond van de AVG komen jou diverse rechten met betrekking tot jouw persoonsgegevens toe: 

- het recht op inzage en kopie; 

- het recht op rectificatie; 

- het recht op gegevenswissing; 

- het recht op beperking van de verwerking; 

- het recht bezwaar te maken tegen de verwerking; 

- het recht op overdraagbaarheid van gegevens; 

- het recht om niet onderworpen te worden aan geautomatiseerde besluitvorming. 

Indien je gebruik wil maken van jouw rechten, kun je een verzoek indienen via Jeugdhulp Academie. Let 
op: bovenstaande rechten zijn niet absoluut. Dat wil zeggen dat Jeugdhulp Friesland niet in alle gevallen 
gehoor hoeft te geven aan een verzoek ter uitoefening van één van voornoemde rechten.  
 
Binnen een maand nadat Jeugdhulp Friesland een verzoek ter uitoefening van één van voorgenoemde 
rechten van jou heeft ontvangen, zullen wij je informeren. Daarbij geven wij aan of en hoe aan jouw verzoek 
gevolg gegeven wordt, en zo niet, waarom niet. Indien dit in verband met het verzoek noodzakelijk is, kan 
Jeugdhulp Friesland de reactietermijn van een maand verlengen. Wij zullen in dat geval binnen één maand 
aan jou kenbaar maken binnen welke termijn alsnog gereageerd wordt. Het uitoefenen van de recht(en) 
door jou is in beginsel kosteloos. 
 
Indienen klacht bij de toezichthouder 

Het kan zijn dat je, ondanks de zorgvuldige aanpak van Jeugdhulp Friesland, een klacht hebt over de wijze 

waarop JHF jouw persoonsgegevens verwerkt en/of met jouw rechten omgaat. Neem in dat geval contact 

op met de Jeugdhulp Academie. Komen we er gezamenlijk niet uit dan kun je een klacht indienen bij de 

Autoriteit Persoonsgegevens, de toezichthouder op het gebied van de verwerking van persoonsgegevens 
(www.autoriteitpersoonsgegevens.nl). 


