JEUGD:

Privacyrechten bij jeugdhulp
Gemeenten en jeugdhulpaanbieders verwerken persoonsgegevens. Degene over wie de gegevens gaan, heeft bepaalde
privacyrechten. Een jeugdige kan deze rechten zelf uitoefenen. Maar niet altijd. Soms doen ouder(s) met gezag of
voogd(en) dit namens de jeugdige. Dat hangt af van de leeftijd van de jeugdige en de fase waarin de jeugdhulp zich
bevindt. We onderscheiden twee fases: 'toegang tot jeugdhulp' en 'verlening van jeugdhulp'. In onderstaand overzicht
staat weergegeven wie welk recht uitoefent bij welke leeftijd van de jeugdige.

Toegang

Verlening
van jeugdhulp

tot jeugdhulp

Recht op informatie

i
De gegevens kunnen vastgelegd zijn in een
dossier. Met daarin bijvoorbeeld gespreksverslagen. Daarvoor geldt het recht op inzage in
dat dossier of om een kopie daarvan te krijgen.

< 12

12 - 16

Recht op informatie

> 16

i

< 12

Een jeugdige van 12 jaar of
jonger krijgt de informatie op
een manier die past bij
zijn/haar bevattingsvermogen

Recht op inzage en kopieën

< 12

12 - 16

> 16

Recht op vernietiging

12 - 16

> 16

i
Recht op inzage
en afschrift dossier

< 12

12 - 16

> 16

Bij verlening van Jeugdhulp
hebben de ouder(s) met
gezag of voogd(en) het
recht op vernietiging van
het dossier als de jeugdige
jonger is dan 12 jaar. Is de
jeugdige ouder dan heeft
de jeugdige zelf dit recht.'
Dit is niet geval in de fase
'toegang tot jeugdhulp

Recht op vernietiging

LEGENDA
< 12

12 - 16

> 16

< 12

12 - 16

> 16

Ouder(s) met gezag
of voogd(en)

Recht op correctie

Jeugdige*

Recht op correctie

Jeugdige* en
ouder(s) met gezag
of voogd(en)
Leeftijd < 12

12 - 16

> 16

< 12

12 - 16

> 16

< 12

12 - 16

> 16

* Als een jeugdige van 12 jaar of ouder ‘niet in staat is tot een redelijke waardering van zijn belangen’
dan oefenen de ouder(s) met gezag of voogd(en) het privacyrecht uit, totdat de jeugdige 18 jaar is
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