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    Privacyverklaring  
Stichting Bureau Maatschappelijk Herstel en Rehabilitatie (BMHR) 

      t.b.v. deelnemers en vrijwilligers (‘maatjes”) 

 

Inleiding 

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) schrijft voor dat iedere organisatie 
die persoonsgegevens verwerkt zich heeft te houden aan de bepalingen van de AVG. 
Centraal staat daarbij dat de verwerking van persoonsgegevens ten dienste moet staan van 
de mens. Stichting Bureau Maatschappelijk Herstel en Rehabilitatie (BMHR) onderschrijft dit 
van harte. Dit betekent dat voor haar deelnemers via deze privacyverklaring transparant 
wordt gemaakt hoe BHMR in overeenstemming met de AVG hun persoonsgegevens op 
zorgvuldige en vertrouwelijke wijze verwerkt.  

De volgende begrippen zijn in het kader van de AVG relevant: 

- “Verantwoordelijke” = bestuur van de stichting BMHR 
- “Betrokkene”= een ieder van wie door BMHR persoonsgegevens worden verwerkt. In 

deze verklaring bedoelen wij daar de deelnemer en vrijwilliger (‘maatje”) mee 
- ‘Autoriteit Persoonsgegevens”= de nationale toezichthouder m.b.t. de AVG 

 

Doeleinde van de verwerking 

BMHR verwerkt alleen persoonsgegevens ten behoeve van het bespoedigen van de 
rehabilitatie en integratie van jeugdige daders -  in de leeftijdscategorie van 17 tot en met 27 
jaar – in hun omgeving en in de maatschappij in het algemeen. BHMR realiseert dit door aan 
iedere deelnemer een zgn. ‘maatje’ te koppelen die de deelnemer voor een bepaalde 
periode begeleidt. 

 

Grondslag van de verwerking 

De basis waarop de verwerking van persoonsgegevens door BMHR plaatsvindt, is de 
(schriftelijke) toestemming van iedere deelnemer om zijn of haar persoonsgegevens te 
verstrekken. Op het intakeformulier wordt aangeven welke persoonsgegevens nodig zijn om 
de intake met een maatje tot stand te brengen. De deelnemer ondertekent het formulier. 

Het staat de deelnemer vrij om op ieder moment de gegeven toestemming in te trekken.  

Ontvangers van de persoonsgegevens 
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Bij BMHR hebben de volgende personen inzage in de verstrekte persoonsgegeven van de 
deelnemer: 

- Het betrokken maatje uitsluitend voor zijn of haar gekoppelde deelnemer(s) 
- De coördinator van het bureau van de stichting BMHR 
- De directeur van de stichting BMHR 

Ten behoeve van statistische rapportages richting subsidiegevers en sponsoren kunnen 
geanonimiseerde gegevens worden gebruikt. Er worden geen andere gegevens met andere 
personen of organisaties buiten de stichting gedeeld.  

BMHR sluit een geheimhoudingsovereenkomst af met iedere vrijwilliger die bij BMHR aan de 
slag gaat als maatje. 

 

De bewaartermijn  

De ontvangen gegevens worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk voor de 
koppeling deelnemer – maatje. Na beëindiging van het koppelingstraject worden de 
gegevens binnen een termijn van 2 maanden gewist. 

 

De rechten van deelnemer en klachtenprocedure 

Op grond van de AVG heeft iedere deelnemer en vrijwilliger de volgende rechten ten 
aanzien van zijn of haar verstrekte gegevens. Deze zijn: 

- Recht op informatie 
- Recht op inzage 
- Recht op verbetering, aanvulling, verwijdering of afscherming 
- Recht op verzet 
- Recht op dataportabiliteit 
- Recht op vergetelheid 
- Recht op beperking van de verwerkring 

Een verzoek om een of meerdere van deze rechten uit te oefenen wordt – bij voorkeur 
schriftelijk of per email -  ingediend bij het bestuur van de stichting. 

Iedere deelnemer of vrijwilliger die niet tevreden is over de wijze waarop BMHR zijn of haar 
persoonsgegevens verwerkt of de wijze waarop zijn of haar verzoek wordt behandeld heeft 
de mogelijkheid een klacht in te dienen bij het bestuur van de stichting. 

De deelnemer of vrijwilliger heeft daarnaast altijd het recht om direct een klacht in te dienen 
bij de Autoriteit Persoonsgegevens, de toezichthoudende autoriteit op het gebied van 
privacybescherming. Zie hiervoor de website www.autoriteitpersoonsgegevens.nl 

 

 

http://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/
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Verzamelen van cookies / invoeren gegevens op de website 

Middels de website worden er cookies gebruikt voor Google Analytics. Met google is 
hiervoor een bewerkersovereenkomst gesloten. Het laatste octet van het IP-adres is 
gemaskeerd en ‘gegevens delen’ is uitgezet. Verder maakt BMHR geen gebruik van andere 
Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies. 

Bezoekers de mogelijkheid om hun gegevens op de website van Bureau MHR in te voeren 
wanneer zij hulp zoeken, vrijwilliger willen worden, sponsor, iemand willen aanmelden of 
een klacht hebben. De gegevens die worden gevraagd zijn: naam, emailadres en 
telefoonnummer. 

 

Datalekken 

Indien een datalek zich voordoet en gevolgen voor de deelnemer(s) en vrijwilligers heeft, 
wordt de Autoriteit Persoonsgegevens geïnformeerd en informeren wij iedere betrokken 
deelnemer. 

 

Doorgifte buiten Europa 

Er worden geen persoonsgegevens buiten Europa verstrekt. 

 

Contactgegevens: 

• Bureau Maatschappelijk Herstel en Rehabilitatie (BMHR) 

Steenwijklaan 153 

2541 RK Den Haag 

Directeur Mw. Karima Daoudi / Coördinator Rachid Ben Meftah 

070-3697531 

www.bureaumhr.nl 

 

AVG en Autoriteit Persoonsgegevens 

Zie voor verdere informatie over de AVG zoals de complete tekst de website van de 
Autoriteit Persoonsgegevens www.autoriteitpersoonsgegevens.nl  

 

http://www.bureaumhr.nl/
http://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/

