Privacy verklaring
Meeuwis MW verwerkt persoonsgegevens en financiële gegevens over u. Dat is nodig om als mentor
op te treden. Meeuwis MW gaat zorgvuldig met uw gegevens om. De Wet bescherming
persoonsgegevens (Wbp) en de General Data Protection Regulation (GDPR, in het Nederlands de
algemene verordening gegevensbescherming) vraagt dat van Meeuwis MW. Maar ook de beroeps
integriteit van Meeuwis MW en de relatie met u als cliënt zijn belangrijke redenen om zorgvuldig met
uw gegevens om te gaan. In deze privacyverklaring kunt u lezen hoe Meeuwis MW hiervoor
zorgdraagt.
Uw rechten
De Autoriteit Persoonsgegevens besteedt op haar website uitgebreid aandacht aan uw rechten. Hier
kunt u lezen welke mogelijkheden u heeft om voor uzelf op te komen als uw persoonsgegevens
wordt verwerkt. Ook kunnen mensen bij de AP klachten indienen over de manier hoe er met hun
gegevens wordt om gegaan. De AP is verplicht deze klachten te behandelen.
Het verwerken van uw gegevens
Omdat Meeuwis MW privacygevoelige gegevens verwerkt, moet u daar toestemming voor geven.
Hoe deze regels allemaal zijn vastgelegd kunt u lezen op de site van de autoriteit persoonsgegevens
(AP). https://autoriteitpersoonsgegevens.nl
Daar kunt u lezen welke gegevens worden vastgelegd en met welk doel dit gebeurt. Op 25 mei 2018
wordt de AVG van toepassing en vervalt de meldplicht.
Waar uw gegevens worden bewaard.
Meeuwis MW bewaard gegevens die door u zelf of door anderen worden verstrekt. Die gegevens
worden elektronisch bewaard in een beveiligde omgeving. Daarnaast liggen er gegevens vast in
applicaties (computersystemen) die door Meeuwis MW worden gebruikt. Met de leveranciers van
die applicaties is een overeenkomst gesloten waarin onder andere de beveiliging van de gegevens is
afgesproken.
Alleen R.G.A.M.Meeuwis van Meeuwis MW, waarnemer R. Jongen van Coaching op Maat en
Joanknecht Accountants te Eindhoven krijgen toegang tot uw gegevens.
Meeuwis MW maakt gebruik van de volgende applicaties:
- Linfodrive van leverancier Linfosys te Goirle, voor het opslaan van binnenkomende en uitgaande
correspondentie;
- Linfodrive van leverancier Linfosys te Goirle, voor de opslag van gegevens in ‘own cloud’, zodat
Meeuwis MW ook op andere locaties kan werken en in geval van calamiteiten de werkzaamheden op
een andere locatie altijd kan voortzetten. Linfodrive is een product van Linfosys in Goirle;
- Yuki van leverancier Yuki Works B.V. te Rotterdam, voor de financiële administratie van Meeuwis
MW en het factureren van de kosten van mentorschap aan u;
- Outlook van leverancier Microsoft B.V. te Schiphol (Nederlandse vertegenwoordiging), voor het
verwerken van emailverkeer. Linfosys te Goirle beheert de mailserver van Meeuwis MW.
Meeuwis MW maakt back-ups van de eigen en uw gegevens om deze veilig te stellen en te kunnen
herstellen bij calamiteiten. De kopieën van de gegevens worden opgeslagen in ’own cloud'.
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Meeuwis MW heeft een overeenkomst met Linfosys gesloten, waarbij Linfosys verantwoordelijk is
voor het beschermen en bewaren van de gegevens. Het transport van de gegevens gaat over een
beveiligde verbinding.

Wie uw gegevens kunnen bewerken
Alleen R.G.A.M.Meeuwis van Meeuwis MW en bij waarneming de heer R. Jongen van Coaching op
Maat kunnen uw gegevens bewerken. Deze personen zijn benoemd tot professioneel Mentor door
de rechtbank en kunnen een recente Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) overleggen. Het landelijk
Kwaliteitsbureau curatoren, beschermingsbewindvoerders en mentoren controleert jaarlijks of
R.G.A.M. Meeuwis van Meeuwis MW en waarnemer R. Jongen van Coaching op Maat voldoen aan
alle wettelijke eisen die aan een professioneel mentor worden gesteld. Daaronder vallen ook de
eisen ten aanzien van integriteit en bedrijfsvoering.
Hoe lang uw gegevens worden bewaard
Meeuwis MW bewaard uw gegevens niet langer dan strikt nodig is om het doel te realiseren
waarvoor uw gegevens zijn verzameld. In de praktijk wordt een bewaartermijn van vijf jaar
gehanteerd. Dat is de termijn die de Belastingdienst aanraadt om een particuliere administratie te
bewaren. Mocht er geen overeenkomst tot stand komen, of - in het geval van mentorschap –
Meeuwis MW niet door de kantonrechter tot mentor zijn benoemd, wordt uw dossier na één jaar
verwijderd.
Medische gegevens
Voor het uitvoeren van mentorschap kunnen ook medische gegevens aan ons verstrekt worden.
Het delen van gegevens met anderen
Meeuwis MW verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden als dit nodig is voor de uitvoering
van een overeenkomst met of namens u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Meeuwis MW legt verantwoording over het mentorschap van cliënten af aan de kantonrechter. Dat
is zo in de wet bepaald. Meeuwis MW legt geen verantwoording af aan andere personen. In het
kader van de verantwoording controleert Joanknecht Accountants te Eindhoven de juistheid en de
volledigheid van alle gegevens en krijgt voor dat doel toegang tot de dossiers. De accountant heeft
een geheimhoudingsplicht.
Als u wilt dat andere personen - bijvoorbeeld familieleden of hulpverleners - beschikken over uw
persoonlijk, niet-financiële gegevens, dan geeft u Meeuwis MW schriftelijk of per email toestemming
om die gegevens te delen. U kunt uw toestemming te allen tijde schriftelijk of per email weer
intrekken, zonder opgaaf van reden.
Datalek
Zodra Meeuwis MW merkt dat gegevens in verkeerde handen zijn gevallen, wordt dit direct aan u
gemeld. Dat gebeurt ook als Meeuwis MW gegevens niet meer in eigen beheer heeft, bijvoorbeeld
na verlies of diefstal van computerapparatuur. Daarnaast maakt Meeuwis MW direct melding van het
datalek bij de Autoriteit Persoonsgegevens conform huidige wetgeving.
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Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien. Wanneer uw gegevens onjuist blijken te zijn,
zullen ze gecorrigeerd worden. Wanneer het onnodig blijkt om uw gegevens te bewaren, zullen ze
verwijderd worden. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering van gegevens sturen
naar info@meeuwismw.nl of naar Postbus 213, 5050 AE te Goirle. Meeuwis MW zal in maximaal vier
weken na ontvangst van uw verzoek op uw verzoek reageren.

Beveiliging
Meeuwis MW neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om
misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging
tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen van
misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Meeuwis MW verzamelde
persoonsgegevens, neemt u dan contact op met Meeuwis MW via info@meeuwismw.nl of via
Postbus 213, 5050 AE te Goirle.
Meeuwis MW is een handelsnaam, met als rechtsvorm eenmanszaak en staat ingeschreven in het
Handelsregister onder nummer 53887034.
Meer informatie over betrokken partijen
Linfosys:
https://www.linfosys.nl
Yuki:
https://www.yuki.nl
Coaching op Maat:
http://www.coachingopmaat.org
Joanknecht Accountants:
https://www.joanknecht.nl
Autoriteit persoonsgegevens https://autoriteitpersoonsgegevens.nl
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