Aanvraag inzage gegevens
Naam:
Geboortedatum:
Adres:
Telefoonnummer:
Dossiernummer:
Welke gegevens wilt u hebben?

Als u anders heeD ingevuld, welke informaFe zou u
willen ontvangen?

Waarom vraagt u deze gegevens op?

Aanvullende informaFe?

Melding
Overdracht
Afsluitrapport
Contactjournaal
Anders:

Toestemming van één van uw kinderen die inmiddels
16 jaar of ouder is:
(Als direct betrokkene heeD u recht op de gegevens
die betrekking hebben op uzelf en op de kinderen
waarover u gezag heeD. Wanneer uw kinderen 16
jaar of ouder zijn moeten zij u toestemming geven
als u inzage wilt hebben in hun gegevens.)

ToelichFng bij dit formulier
Sinds 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat in
de hele Europese Unie (EU) dezelfde privacywetgeving geldt. Onder deze privacywetgeving heeD u recht op
inzage in de gegevens die Veilig Thuis over u geregistreerd heeD.
De gegevens die Veilig Thuis over u heeD verwerkt heeD Veilig Thuis vastgelegd in het kader van de aanpak
huiselijk geweld en kindermishandeling. Ze zijn uitdrukkelijk niet bedoeld of bestemd om te dienen als bewijs in
een rechtszaak of anderszins.
Wanneer u inzage wilt in deze gegevens kunt u hierover in gesprek met de procesregisseur die uw dossier
behandeld heeD. Zijn of haar naam staat onder de correspondenFe die u van Veilig Thuis ontvangen heeD. In
het kenmerk van de correspondenFe treD u het dossiernummer aan. U kunt uw procesregisseur bereiken via
telefoonnummer 0800-2000. Met uw procesregisseur kunt u afspraken maken over hoe u inzage krijgt in uw
gegevens. Onze voorkeur gaat echter uit naar het aanvragen van inzage door het invullen van dit formulier en
dit te verzenden naar info@veiligthuisrr.nl. Wij zorgen dan dat uw verzoek terecht komt bij uw procesregisseur
die uw dossier heeD behandeld. U mag van ons verwachten dat wij binnen 4 weken gehoor geven aan uw
verzoek.
Wanneer de door u opgevraagde informaFe klaar is voor inzage ontvangt u van ons bericht. U kunt uw
gegevens dan, op vertoon van legiFmaFe, zélf op ons kantoor komen ophalen. LegiFmaFe is nodig om er zeker
van te weten zijn dat wij het inzagedocument meegeven aan de rechthebbende persoon. In sommige situaFes
is het wenselijk om het document in een persoonlijk gesprek met de procesregisseur toe te lichten alvorens het
te overhandigen.
Als direct betrokkene heeD u recht op de gegevens die betrekking hebben op uzelf en op de kinderen waarover
u gezag heeD. Wanneer uw kinderen 16 jaar of ouder zijn moeten zij u toestemming geven als u inzage wilt
hebben in hun gegevens.
Wanneer u niet tevreden bent met de wijze waarop de procesregisseur omgaat met uw verzoek tot inzage, dan
kunt de FuncFonaris klachten en gegevensbescherming benaderen voor bemiddeling. Indien nodig, neemt deze
funcFonaris een formeel besluit over uw verzoek op basis waarvan u beroep aan kunt tekenen bij de rechter.

