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Privacy Statement Mentorschap ‘Helder’ 
 
Respect voor privacy is voor Mentorschap ‘Helder’ het uitgangspunt bij al haar activiteiten. 
Mentorschap Helder zal uw persoonsgegevens uitsluitend verwerken in overeenstemming 
met de geldende wetgeving op dit gebied. Uw persoonlijke gegevens worden dan ook met 
de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd, geheel conform de eisen die de 
AVG hieraan stelt.  
Dit betekent onder andere dat Mentorschap ‘Helder’:  
 

• U op begrijpelijke, en heldere wijze informeert over het doel en voor welke 
doeleinden de persoonsgegevens worden verwerkt 

• Uw persoonsgegevens alleen voor welbepaalde doeleinden verwerkt en de 
gegevensverwerking baseert op een van de in de AVG genoemde grondslagen 

• Passende beveiligingsmaatregelen treft om persoonsgegevens te beschermen tegen 
verlies of diefstal 

• U informeert over uw rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door 
mentorschap ‘Helder’ worden verwerkt.  

 
Verwerking persoonsgegevens 
  
Mentorschap ‘Helder’ verwerkt onder andere de volgende persoonsgegevens waaronder: 
 

• NAW gegevens 

• Emailadressen 

• Telefoonnummers 

• Geboortedatum  

• Geslacht 
 
Bijzondere persoonsgegevens waaronder:  

• Gezondheidsgegevens 

• Medische gegevens 

• BSN 
 
Grondslag 
 
Mentorschap ‘Helder’ verwerkt deze gegevens omdat zij door de rechtbank is aangesteld om 
namens de client de aan hem vereiste zorg te toetsen: de client is hiertoe niet in staat, 
minder goed in staat of heeft hierbij ondersteuning nodig. De mentor toetst de geboden 
zorg en ziet toe op het welzijn en welbevinden van de client.  
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Doel van de verwerking 
 
Mentorschap ‘Helder’ verwerkt bovengenoemde persoonsgegevens om in gesprek te 
kunnen zijn met zorginstellingen, ondersteunende bedrijven, dagbestedingsplekken en 
andere instellingen die de client op een of andere wijze ondersteunen. Daarnaast moet 
Mentorschap ‘Helder’ jaarlijks de voortgang van het mentorschap rapporteren aan de 
rechtbank 
 
Rechtmatigheid van de verwerking:  
 
Persoonsgegevens worden verwerkt indien:  
 

• betrokkene voor de verwerking zijn toestemming heeft verleend, deze toestemming 
in diens dossier is verwerkt.  

• De verwerking van de persoonsgegevens noodzakelijk is om een wettelijke 
verplichting na te komen 

• De verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is ter vrijwaring van een vitaal 
belang van betrokkene 

• De gegevensverwerking noodzakelijk is voor de behartiging van het gerechtvaardigde 
belang van Mentorschap ‘Helder’  of van een derde partij aan wie de gegevens 
worden verstrekt, tenzij het belang of de fundamentele rechten en vrijheden van 
betrokken client, in het bijzonder het recht op de bescherming van de persoonlijke 
levenssfeer.  

 
Toegang tot persoonsgegevens 
 
Alleen Annemarie Verdeuzeldonk heeft in principe toegang tot de persoonsgegevens: 
Tijdens vakanties of eventuele ziekte heeft Mentorschap ‘Helder’ een 
samenwerkingsverband met Paula Maassen van Mentorschap Maassen. Gedurende die 
periodes zal Paula Maassen ook toegang hebben tot de persoonsgegevens, zij zal op een 
vertrouwelijke wijze met deze gegevens omgaan.  
 
Daarnaast heeft Softclick, Art van den Brandt toegang tot persoonsgegevens met betrekking 
tot het voeren van de financiële administratie voor Mentorschap ‘Helder’ 
Accountant Schreurs-Winters heeft deels toegang tot de persoonsgegevens vanwege het 
opstellen van het accountantsrapport ten behoeve van de rechtbank.  
 
Derden die door Mentorschap ‘Helder’ zijn ingehuurd of anderszins zijn aangesteld om 
werkzaamheden te verrichten, hebben toegang tot persoonsgegevens voor zover dit 
noodzakelijk is voor een goede uitoefening van hun taken en zijn contractueel tot 
geheimhouding verplicht. 
 
Personen die belast zijn met de uitvoering van de technische werkzaamheden zijn gehouden 
tot geheimhouding van alle persoonsgegevens waarvan zij kennis hebben kunnen nemen.  
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Delen persoonsgegevens 
 
De persoonsgegevens worden niet gedeeld met anderen dan hierboven genoemde personen 
en bedrijven 
 
Verwerkte gegevens en wijze van verkrijging 
 
Persoonsgegevens die door mentorschap ‘Helder’ worden verwerkt zijn verzameld door 
Annemarie Verdeuzeldonk en zijn afkomstig van betrokkene of als deze niet in staat is deze 
te verstrekken, de zorgverlener of de betrokken instantie waar betrokkene verblijft, of 
personen die bij de uitvoering van het doe een taak hebben of anderszins verplicht of 
schriftelijk gemachtigd zijn gegevens te verstrekken.  
 
Beveiliging van gegevens en meldplicht datalekken 
 
Mentorschap ‘Helder’ treft passende technische- en organisatorische maatregelen om 
persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of enige vorm onrechtmatige verwerking. Deze 
maatregelen garanderen, rekening houdend met de stand van techniek en de kosten van de 
ten uitvoerlegging een passend beveiligingsniveau.  
 
Mentorschap ‘Heler’ heeft nog papieren dossiers, deze bevinden zich in een afgesloten kast.  
 
Bewaartermijn 
 
De bewaartermijn van 7 jaar wordt wettelijk verplicht gesteld. Digitale dossiers worden 
bewaard in een beveiligde omgeving.  
 
Rechten van betrokkenen 
 
Mentorschap ‘Helder’ informeert betrokken client op diens verzoek tijdig en volledig over de 
doelen waarvoor en de manieren waarom persoonsgegevens van hem worden verwerkt en 
over de regels die hiervoor gelden, over de rechten die betrokkene ten aanzien daarvan 
heeft en hoe die kan uitoefenen. Daarbij wordt betrokkene ook geïnformeerd over de plaats 
waar de  documenten, waarin bedoelde regels zijn opgenomen, kunnen worden ingezien 
dan wel opgevraagd.  
 
Betrokkene  heeft recht en afschrift op inzage en afschrift van de op zijn persoon betrekking 
hebbende gegevens. Client dient hiertoe een schriftelijk verzoek in te dienen bij 
Mentorschap ‘Helder’.  
 
Client heeft het recht om zijn toestemming te allen tijde in te trekken. Het intrekken van de 
toestemming kan de rechtmatigheid van eerder verrichte verwerkingen niet aantasten.  
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Beveiligen gegevens 
 
Mentorschap ‘Helder’ doet er alles aan om uw persoonsgegevens optimaal te beveiligen 
tegen onrechtmatig gebruik. Dit gebeurt aan de hand van organisatorische, administratieve 
en technologische maatregelen 
 
Contactgevens 
 
Annemarie Verdeuzeldonk 
Mentorschap ‘Helder’  
Postbus 3403  
5902 RK Venlo 
 
annemarie@mentorschaphelder.nl 
 
+ 31 06 30863018 
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