
Privacyverklaring Forensische Zorg 
 

Deze privacyverklaring geldt voor de verwerking van persoonsgegevens die nodig is bij 

het uitvoeren van de wettelijke taken binnen de divisie van DJI die verantwoordelijk is 

voor Forensische Zorg (ForZo). Op de introductiepagina van deze website kunt u meer 

informatie over de diensten van deze divisie vinden.  

Meer informatie over de andere verantwoordelijkheden van de Dienst Justitiële 

Inrichtingen (DJI) van het Ministerie van Justitie en Veiligheid kunt u op www.DJI.nl 

vinden. Deze privacyverklaring is dan ook deels gebaseerd op de DJI-brede 

privacyverklaring. Deze privacyverklaring wordt regelmatig vernieuwd. 

 

 

Verwerking van persoonsgegevens 
Een persoonsgegeven is informatie die direct over iemand gaat of informatie die naar 

deze persoon te herleiden is. Persoonsgegevens mogen alleen worden verwerkt als daar 

een wettelijke grondslag voor geldt. De divisie Forensische Zorg gebruikt 

persoonsgegevens uitsluitend voor de wettelijke taken, conform de grondslagen die 

daarvoor gelden. Voorbeelden van persoonsgegevens zijn adressen, telefoonnummers en 

e-mailadressen. Hieronder vindt u voorbeelden van specifieke soorten persoonsgegevens 

die worden verwerkt.  

 

Bijzondere persoonsgegevens 

Sommige persoonsgegevens zijn extra gevoelig, omdat de verwerking ervan veel impact 

kan hebben op iemands leven. Gegevens die iets zeggen over gezondheid, godsdienst of 

ras, BSN-nummers en persoonsgegevens van kinderen zijn voorbeelden van bijzondere 

persoonsgegevens. Deze bijzondere persoonsgegevens zijn extra beschermd door de 

wet. Zo mogen ze alleen onder zeer strenge voorwaarden worden verwerkt.  

Medische gegevens zijn bijzondere persoonsgegevens. Binnen het zorgdomein worden 

medische gegevens van justitiabelen verwerkt als dat nodig is voor een medische 

behandeling tijdens het verblijf in een justitiële inrichting. Voor deze persoonsgegevens 

gelden specifieke wetten en regelgeving. 

 

Strafrechtelijke persoonsgegevens 

Strafrechtelijke gegevens zijn gegevens zoals een strafblad, strafbare feiten, 

verdenkingen en veiligheidsmaatregelen. Strafrechtelijke persoonsgegevens zijn ook 

extra beschermd door de wet. 

 

Gebruik van anonieme bezoekersgegevens op de website 

Voor de meting van webstatistieken verzamelt forensischezorg.nl anonieme gegevens 

over het gebruik van deze website. Door analyse van de verzamelde gegevens kan de 

website worden verbeterd en kan de Rijksoverheid haar dienstverlening verder 

optimaliseren. De verzamelde gegevens worden niet voor een ander doel gebruikt of aan 

derden ter beschikking gesteld. 

Het gaat om de volgende gegevens: uw IP-adres, het adres van uw internetprovider, de 

browser die u gebruikt (zoals Internet Explorer of Firefox), het tijdstip en de duur van uw 

bezoek en welke pagina's u hebt bezocht. Ook wordt gebruikgemaakt van cookies. Een 

cookie is een bestand dat op uw computer wordt opgeslagen en waarmee u bij een 

vervolgbezoek op onze website kunt worden herkend. Cookies bevatten slechts een uniek 

nummer en geen persoonsgegevens. Forensischezorg.nl gebruikt IP-adressen en cookies 

niet om u persoonlijk te identificeren. Cookies kunnen niet worden gebruikt om u op 

websites van derden te identificeren. Als u bezwaar hebt tegen het gebruik van cookies, 

dan kunt u dit in uw browser instellen. 

 

Meer informatie over persoonsgegevens vindt u op de website van de Autoriteit 

Persoonsgegevens. 

 

 

http://www.forensischezorg.nl/
http://www.dji.nl/
https://www.dji.nl/contact/privacy/index.aspx
https://www.dji.nl/contact/privacy/index.aspx
https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/
https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/


Wanneer worden persoonsgegevens gedeeld? 
In een aantal gevallen is DJI bevoegd en soms zelfs verplicht om persoonsgegevens aan 

andere (overheids)organisaties te vragen of te verstrekken. Een voorbeeld: DJI werkt in 

een keten met politie, het OM en de Rechtspraak. De organisaties in die keten hebben 

uitwisseling van persoonsgegevens nodig om hun wettelijke taken goed te kunnen 

uitvoeren. Ook wordt hiermee voorkomen dat dezelfde persoonsgegevens steeds 

opnieuw aan iemand moeten worden gevraagd. 

 

 

Rechten van betrokkenen 
Onder de AVG en de Richtlijn 2016/680 hebben betrokkenen een aantal rechten. Bij de 

AVG zijn dit er zes (recht op inzage, rectificatie, vergetelheid, beperking, overdracht en 

bezwaar). Onder de Richtlijn, vertaald in Nederland naar de Wet justitiële en 

strafvorderlijke gegevens (Wjsg), gelden alleen het recht op verzoek tot inzage en 

rectificatie.  

U kunt een beroep doen op de hierna vermelde privacy rechten als uw persoonsgegevens 

worden verwerkt. Als u bijvoorbeeld wilt weten welke persoonsgegevens wij van u 

verwerken dan kunt u een inzageverzoek doen. Dit kunt u doen door een duidelijk 

verzoek te schrijven aan privacy@dji.minjus.nl. Alvorens uw verzoek ingewilligd kan 

worden, zal eerst uw identiteit vastgesteld moeten worden. Afhankelijk van de grootte 

van het verzoek zult u geïnformeerd worden of het uitvoeren al dan niet langer dan vier 

weken zal duren. 

 

Recht op inzage 

U heeft recht op inzage in uw persoonsgegevens. Als u wilt weten welke 

persoonsgegevens van u verwerkt worden, dan kunt u een inzageverzoek doen. 

 

Recht op rectificatie 

Zijn volgens u gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant? Dan kunt u een aanvullend 

verzoek doen om uw gegevens te laten wijzigen of aanvullen. Dit is het recht op 

rectificatie. Als u gegevens wilt laten wijzigen of aanvullen, dan moet u kunnen aantonen 

dat ze niet kloppen. U kunt bewijzen meesturen; na afhandeling van uw verzoek 

verwijderen we die gegevens vanzelfsprekend. 

 

Recht op vergetelheid 

U kunt, bijvoorbeeld als uw gegevens niet meer nodig zijn of als u een eerder gegeven 

toestemming voor het gebruik van uw gegevens heeft ingetrokken, vragen om uw 

gegevens te wissen. Dit is het recht op vergetelheid. Dit recht geldt niet als er een 

wettelijke plicht is uw gegevens te bewaren, denk bijvoorbeeld aan een 

personeelsdossier. Als u gegevens wilt laten wissen, geef dan heel precies aan om welke 

gegevens het gaat. Soms is het dan nodig dat u eerst een verzoek om inzage doet, zodat 

u weet welke gegevens we van u verwerken en waarvoor. 

 

Recht op dataportabiliteit 

U kunt een beroep doen op het recht op dataportabiliteit (overdraagbaarheid van 

gegevens) als uw gegevens worden verwerkt omdat u daarvoor toestemming heeft 

gegeven of om een overeenkomst met u uit te voeren. Let op: dit geldt alleen voor 

gegevens die digitaal verwerkt worden, dus niet voor papieren bestanden. Het recht op 

dataportabiliteit geldt niet wanneer de verwerking van uw gegevens noodzakelijk is om 

een taak van algemeen belang te vervullen, om openbaar gezag uit te oefenen, of om 

aan een wettelijke verplichting te voldoen. 

 

Recht op beperking van de verwerking 

U kunt vragen om het verwerken van uw gegevens te beperken. Dit geldt bijvoorbeeld 

als de gegevens onjuist zijn, onrechtmatig worden verwerkt of als ze niet meer nodig 

zijn. U kunt op grond van dit recht op beperking vragen om bepaalde gegevens niet 

(meer) te verwerken. Geef dus precies aan om welke gegevens het gaat. Soms is het 

mailto:privacy@dji.minjus.nl


dan nodig dat u eerst een verzoek om inzage doet, zodat u weet welke gegevens we van 

u verwerken en waarvoor. 

 

Recht op bezwaar 

U kunt bezwaar maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens. Dit is het recht van 

bezwaar. Dit recht geldt als uw persoonsgegevens worden gebruikt in directe marketing 

(reclame en nieuwsbrieven e.d.) en als er sprake is van bijzondere persoonlijke 

omstandigheden. Bekijk op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens wat onder 

bijzondere persoonlijke omstandigheden wordt verstaan. 

 

 

Meer informatie? 
Voor meer informatie verwijzen wij u naar de algemene privacyverklaring van DJI. 

 

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten/recht-van-bezwaar
https://www.dji.nl/contact/privacy/index.aspx

