Register verwerkingsactiviteiten van persoonsgegevens
Verwerking persoonsgegevens binnen het bedrijf is nodig vanwege:
Ö
Ö

Accuraat te kunnen werken en een goed wettelijk vertegenwoordiger te zijn voor de gementoreerde;
Continuïteit van mentorschap te kunnen waarborgen.

Naam bedrijf:

Mentorschap Nicole van der Knaap

Eigenaar van het bedrijf:

Nicole van der Knaap

Aantal medewerkers in dienst:

1 (eigenaar)

Andere organisaties/bedrijven die
gegevens kunnen inzien of kunnen
verwerken/opslaan:

Google en mail via Microsoft, WhatsApp, verschillende
internet browsers.

De doelen waarvoor de persoonsgegevens verwerkt worden:
Ö
Ö
Ö

Gegevens van gementoreerde en die van de directe omgeving waarin gementoreerde zich
bevindt op één plek gecentreerd hebben liggen;
Vanuit de regiefunctie als mentor is het nodig om de gegevens van betrokken partijen bij een
gementoreerde vast te hebben liggen om het beroep goed te kunnen uitoefenen;
Financiële administratie t.b.v. de facturatie van de gementoreerde.

De categorie van personen van wie de gegevens worden verwerkt:
Ö
Ö

De persoon die onder wettelijke vertegenwoordiging (mentorschap)is gesteld door de
rechtbank;
De directbetrokkene bij deze persoon. Hierbij wordt alleen naam, adres, telefoonnummer en
indien mogelijk mailadres genoteerd. Direct betrokkenen kunnen zijn: familie, instelling,
ambulante werkers.

De categorie van persoonsgegevens die genoteerd worden:
Ö
Ö
Ö
Ö
Ö
Ö
Ö

Naam, geboortenaam, geboortedatum, geboorteplaats;
Huidige adres;
Telefoonnummer, e-mailadres;
BSN, kopie ID;
Burgerlijke staat;
Evt. godsdienstige overtuiging;
Evt. seksuele geaardheid en genderidentiteit.

Periode waarover gegevens bewaard moeten blijven:
Ö 7 jaar, na het afsluiten van het mentorschap. Hierna worden de documenten en gegevens
vernietigd.
Gegevens worden verstrekt aan:
Ö
Ö
Ö

Indien nodig bij aanmelding bij een hulpverlenende instantie;
Accountant kan het inzien bij controle;
Rechtbank.

Beschrijving van de technische en organisatorische maatregelen die zijn genomen om de
persoonsgegevens, die verwerkt worden, te beveiligen:
Ö

Technische maatregelen:
o Beveiliging door het openen computer met wachtwoord;
o Virusscanner;
o E-mail encryptie;
o Maandelijks/wekelijks naar een extern harde schijf backuppen;
o Afgesloten brievenbus met enkele sleutel;
o Afgesloten dossierkast met enkele sleutel;
o Alle multi-ontvanger e-mails worden verstuurd in BCC modus.

Ö

Organisatorische maatregelen:
o Beveiligde programma’s waarbij veiligheid van gegevens wordt gewaarborgd;
o Mentor hanteert aangeboden beveiligingsystemen van betrokkene zorgorganisaties;
o Website is beveiligd volgens de A.V.G. norm en met SSL;
o Open toegankelijk privacy statement.

