
VluchtelingenWerk Zuid-Nederland en uw gegevens

Medewerkers van VluchtelingenWerk Zuid-Nederland doen hun best om hun cliënten 
zo goed mogelijk te ondersteunen.
Voor een goede dienstverlening is het nodig uw persoonlijke gegevens te registreren. Natuurlijk
is het daarbij ook belangrijk om uw privacy te beschermen door zorgvuldig om te gaan met  uw vertrouwelijke 
gegevens.
In deze folder leest u alles over onze registratie en hoe wij omgaan met uw gegevens.

[1.1] Wanneer begint de registratie?
Bij het eerste bezoek aan VluchtelingenWerk Zuid-Nederland ontvangt u deze folder. Daarbij krijgt u een korte uitleg 
van een medewerker over ons privacybeleid. Wij registeren uw persoonsgegevens volgens de regels van de overheid*.
Dit betekent dat voor het registreren en doorgeven van uw gegevens aan anderen/andere organisatie(s) uw 
toestemming nodig is. Voor de inburgering bijvoorbeeld geven wij gegevens door aan DUO (Dienst Uitvoering 
Onderwijs) of voor het zoeken van een huis hebben wij contact met de gemeente. Wij vragen u daarom het formulier 
Verklaring Privacy en klachten te ondertekenen. Dit formulier is in verschillende talen beschikbaar waaronder Engels, 
Frans, Portugees, Arabisch, Tigrinya, Pashto, Urdu, Russisch en Farsi. 

[1.2] Wat wordt geregistreerd?
Van u als cliënt hebben wij persoonsgegevens nodig zoals uw (achter)naam, geboortedatum, 
V-nummer of BSN nummer, huisadres etcetera. Ook wordt er in het dossier informatie bewaard over bijvoorbeeld uw 
vluchtverhaal en gegevens die nodig zijn om u te informeren over de (juridische) procedure. De persoonlijke gegevens
zijn geregistreerd in een digitaal dossiersysteem met cliëntgegevens. Ook kan er op de locatie een papieren dossier 
zijn met uw gegevens.

Mijn dossier
U hebt het recht uw eigen dossier in te zien, dit kunt u vragen aan de medewerker van VluchtelingenWerk Zuid-
Nederland

Mag ik iets in mijn dossier laten veranderen?
De gegevens in het dossier moeten feitelijk correct zijn. Vindt u dat deze gegevens feitelijk niet kloppen of niet van 
belang zijn? Vraag dan de medewerker om deze gegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen.

Mag ik mijn gegevens laten vernietigen?
U kunt de medewerker vragen de gegevens uit uw dossier of een deel daarvan te vernietigen.

Hoe lang wordt mijn dossier bewaard?
Wij bewaren uw gegevens nog minimaal 7 jaar* digitaal en/of fysiek na uw laatste contact met ons. U kunt ook zelf 
uw fysieke dossier ophalen bij de medewerker. Doet u dit niet dan zorgen wij dat uw dossier goed beveiligd blijft. Uw 
gegevens raken zo niet verloren en komen niet terecht bij mensen die niets met uw gegevens te maken hebben. (* 10
jaar als dit nodig is vanwege de subsidie financiering)

[1.3] Waarom wordt geregistreerd? 
Het registreren van gegevens is belangrijk voor u én voor ons. Wij kunnen u beter ondersteunen als alle informatie die 
nodig is op een centrale plaats is opgeslagen. Ook is registratie soms noodzakelijk om uitleg te geven over onze 
dienstverlening  aan financiers zoals een gemeente.

[1.4]Hoe bewaken wij uw privacy? 
De (digitale) dossiers zijn beveiligd: alleen medewerkers van VluchtelingenWerk........hebben toegang tot het 
database-  en opbergsysteem. En er  zijn afspraken wie uw gegevens mag inzien. Onze medewerkers hebben een 
overeenkomst ondertekend waarin zij zich moeten houden aan de geheimhoudingsplicht. 

MEER INFORMATIE 
Voor vragen en meer informatie kunt u contact opnemen met het Bedrijfsbureau van VWZN via mail: 
info-zuid@vluchtelingenwerk.nl

* Bedoeld worden de richtlijnen van de toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens ; https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/ 
en de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp).


