Bijlage 1

Toestemming voor overleg in het
Netwerk Informele
Schuldhulpverlening (NIS) Lopik

Werkwijze van het Netwerk Informele Schuldhulpverlening (NIS) Lopik
en hoe wij omgaan met uw gegevens
Het betrokken teamlid van het NIS Lopik dat u ondersteunt zal soms de behoefte
hebben om met een of meer andere teamleden van het NIS Lopik te overleggen,
bijvoorbeeld als er veel problemen tegelijk spelen, of als er verschillende vormen
van ondersteuning nodig zijn. Als hij/zij overleg in het team nodig vindt,
bespreekt hij/zij dit eerst met u en vraagt daarvoor uw toestemming 1. Als wij
uw toestemming hebben bespreken we uw aanvraag in ons team en beslissen we
wie van ons naar u toe komt om samen te bekijken wat er nodig is.

Welke informatie wij vastleggen
Wij vinden het belangrijk dat uw privacy goed beschermd is. Het NIS verwerkt
geen persoonsgegevens van u. Alleen de aan het NIS deelnemende partijen die
bij uw casus betrokken zijn verwerken (persoons)gegevens van u in het systeem
van hun eigen organisatie. Zij verwerken alleen (persoons)gegevens van u die
nodig zijn om u goed te kunnen ondersteunen en overhandigen alleen uw
gegevens aan andere zorgverleners na uw toestemming.

Wie ziet uw gegevens?
Uw (persoons)gegevens worden alleen gebruikt voor uw ondersteuning. Uw
gegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld. En iedereen die bij uw casus
betrokken is, heeft verklaard zich te houden aan het Privacyreglement NIS Lopik,
waaronder ook de geheimhoudingsplicht.

Uw rechten
De wet geeft u het recht om uw gegevens in te zien, feitelijke onjuistheden zo
nodig te laten verbeteren en om vernietiging van uw gegevens te vragen. U kunt
uw rechten uitoefenen bij de partij(en) die uw gegevens hebben verwerkt.

1

Op de regel dat wij alleen met uw toestemming overleg voeren, maken wij alleen een uitzondering in
die gevallen waarin wij uw toestemming niet hebben kunnen krijgen of hebben kunnen vragen en wij
menen dat overleg dringend nodig is vanwege uw veiligheid of die van anderen.

Het Netwerk Informele Schuldhulpverlening van de gemeente Lopik bestaat uit
medewerkers van:
-

Gemeente Lopik;
Werk en Inkomen Lekstroom;
Vitras;
Stichting Pulse;
De Proeftuin;
De Schuilplaats;
De voedselbank;
Schuldhulpmaatjes Lopik;
Vluchtelingenwerk

Hierbij geef ik toestemming voor overleg binnen het NIS Lopik

(Invullen indien van toepassing):

Tevens geef ik toestemming voor het inwinnen van informatie bij de volgende
organisaties (bijv. woningbouwcorporatie, belastingdienst, UWV):

……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
Deze informatie is nodig omdat
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

Datum: …………………………………………………………………. (altijd invullen)

NAW-gegevens cliënt
Naam
Adres
Woonplaats

Handtekening cliënt

Dit toestemmingsformulier wordt opgeslagen binnen het daarvoor bestemde systeem van de
gemeente Lopik

