
 
 
 
 
 
 

Privacyregelement 

Op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens hanteert Bureau Inspiratie een 

Privacyreglement. Al uw rechten zijn in dit reglement vastgelegd zoals het recht van 

kennisneming van de opname van gegevens, het recht om deze opgenomen gegevens in te zien, 

het recht om deze gegevens indien nodig te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen.  

De Wet Bescherming Persoonsgegevens bepaalt dat uw persoonlijke gegevens alleen mogen 

worden gebruikt voor het doel waarvoor zij zijn aangevraagd en dat ze alleen onder ogen komen 

van de mensen voor wie ze bestemd zijn. De wet geeft u het recht om de over u opgenomen 

gegevens in te zien, te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen en na te vragen aan wie de 

gegevens zijn verstrekt. Bureau Inspiratie zal deze gegevens nooit aan derden verkopen of ter 

inzage gegeven. 

Daarnaast geldt het volgende:  

• De door de opdrachtgever verstrekte gegevens over cliënten zijn persoonsgegevens in de 

wet bescherming persoonsgegevens en dat deze gegevens worden behandeld met 

inachtneming van hetgeen in deze wet en de SUWI-wet is bepaald. 

• De door de opdrachtgever verstrekte gegevens zijn uitsluitend voor het doel bestemd 

waarvoor ze zijn overgedragen. 

• Bureau Inspiratie houdt alle gegevens over cliënten die de opdrachtgever overdraagt 

geheim en draagt zorg dat deze informatie niet aan onbevoegde derden bekend wordt. 

• Bureau Inspiratie is verantwoordelijk voor de geheimhoudingsplicht voor het personeel en 

voor het bij de uitvoering van de werkzaamheden ingeschakelde derden en draagt ervoor 

zorg dat deze plicht wordt nageleefd. 

• Bureau Inspiratie zal bij beëindiging van de met de opdrachtgever gesloten overeenkomst 

alle tot de persoon van de cliënt te herleiden relevante gegevens data en/of resultaten bij 

beëindiging van de begeleiding van de cliënt ter beschikking stellen aan de cliënt, tenzij 

anders overeengekomen.  

• Bureau Inspiratie houdt zich aan de bepalingen in dit privacyreglement zolang dit, met 

inachtneming van wat bepaald is in de Wet bescherming persoonsgegevens, blijft gelden. 

 

 


