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Beleid: Dataportabiliteit Stichting Samen Top  

Onder de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) hebben mensen het recht op 
dataportabiliteit, oftewel overdraagbaarheid van persoonsgegevens. Dit betreft alleen 
digitale gegevens en geldt niet voor papieren dossiers. Persoonsgegevens die Stichting 
Samen Top verwerkt of waarvan toestemming is verkregen( door middel van een 
overeenkomst) van de betrokkene zelf vallen onder dataportabiliteit.  

In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) is het recht op vergetelheid 
opgenomen. Dit recht houdt in dat Stichting Samen Top in een aantal gevallen iemands 
persoonsgegevens moet wissen. Ouders/wettelijke vertegenwoordigers kunnen aan 
Stichting Samen Top vragen om hun gegevens te wissen met een beroep op hun recht op 
vergetelheid.  

Het recht op vergetelheid geldt wanneer;  

• Stichting Samen Top de persoonsgegevens niet meer nodig heeft voor de 
doeleinden, waarvoor zij de gegevens verzameld of verwerkt heeft.  

• Ouders of wettelijke vertegenwoordigers hebben eerder toestemming gegeven aan 
Stichting Samen Top, maar trekken deze toestemming in.  

Het recht op informatieplicht;  

• Stichting Samen Top is verplicht aan alle ouders en wettelijke vertegenwoordigers 
helderheid te verschaffen waarom zij persoonsgegevens verwerkt en informeert 
welke doelen hieraan ten grondslag liggen.  

Het recht op inzage in persoonsgegevens geldt wanneer;  

• Ouders en wettelijke vertegenwoordigers mogen vragen of Stichting Samen Top de 
gegevens correct heeft vastgelegd en hebben altijd recht op inzage, zonder daar 
vooraf toestemming voor te vragen of een reden aan te geven. Artikel 15 van de 
Algemene Verordening Gegevensbescherming(AVG).  



  

Het recht op rectificatie van persoonsgegevens geldt onder de volgende omstandigheden;  

• Ouders en wettelijke vertegenwoordigers hebben het recht om aan Stichting Samen 
Top te vragen, de persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of af te schermen. 
Bijvoorbeeld wanneer gegevens onjuist, onvolledig, niet ter zake doen, of in strijd  
met de wet is. Artikel 16 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming(AVG).  

Het recht op beperking van het gebruik van gegevens geldt wanneer;  

• Stichting Samen Top gegevens mogelijk onjuist heeft verwerkt.  
• Stichting Samen Top bepaalde  gegevens niet mag verwerken. Ouders en wettelijke 

vertegenwoordigers hebben het recht om te bepalen dat de onrechtmatige gegevens 
niet gewist mogen worden.  

• Stichting Samen Top heeft de gegevens niet meer nodig voor het doel, dat zij de 
gegevens heeft verzameld. Artikel 18 van de Algemene Verordening 
Gegevensbescherming(AVG).  

Het recht op bezwaar geldt wanneer:  

• Ouders en wettelijke vertegenwoordigers hebben het recht bezwaar aan te tekenen 
tegen de verwerking van gegevens, waanneer zij van mening zijn dat dit persoonlijke 
bezwaren betreft. Artikel 21, lid 1 van de Algemene Verordening 
Gegevensbescherming(AVG).  

• Wanneer Stichting Samen Top dwingende gerechtvaardigde gronden voor de 
verwerking aanvoert, die zwaarder wegen dan de belangen, rechten en vrijheden van 
de client, mogen de gegevens verwerkt worden. Zolang hier geen uitsluitsel over is, 
mag Stichting Samen Top de gegevens niet verwerken.  

• Ouders en wettelijke vertegenwoordigers hebben altijd het recht bezwaar aan te 
tekenen tegen het verwerken van persoonlijke gegevens. Hier moet Stichting Samen 
Top gehoor aan geven.  

• Ouders en wettelijke vertegenwoordigers hebben het recht bezwaar aan te tekenen 
wanneer gegevens verwerkt worden voor marketing doeleinden.       Artikel 21, lid 2, 
lid 3 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming(AVG)  

 


