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Organisatiegegevens 
 

St. Zelfregieteam Borne, Kvk nummer: 68505019. 

Bestuur: Ben van der Weide          voorzitter 
                Leny Zomer                        secretaris/penningmeester 
                Henk de Jong                     bestuurslid 
                Martin Velten                    bestuurslid 
                Marie-Josée Eenkhoorn   bestuurslid 
 
 
 
Doel stichting: 

• Het bevorderen van de ondersteuning van naasten van mensen met een psychische 
stoornis; 

• het bevorderen van bekendheid met onbegrepen gedrag;  
• het bevorderen van destigmatisering van mensen met een stoornis en hun naasten; 
• het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn  

  



 
 

 

Algemene bepalingen 
 

1. Begripsbepalingen 

Persoonsgegevens 
Elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. 
 
Gezondheidsgegevens 
Persoonsgegevens die direct of indirect betrekking hebben op de vrijwilligers en de gasten 
van het Zelfregieteam en het inloophuis voor naasten Borne, alsmede gegevens over de 
familie van bovengenoemde personen, statutair gevestigd te Borne. 
 
Verwerking van persoonsgegevens 
Elke handeling of elk geheel van handelingen met betrekking tot persoonsgegevens, 
waaronder het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, 
raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiding of enige 
ander vorm van terbeschikkingstelling, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, 
alsmede het afschermen, uitwissen of vernietigen van gegevens. 
 
Verantwoordelijke 
De natuurlijke persoon, of de rechtspersoon die alleen of tezamen met anderen het doel van 
en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt. 
 
Bewerker 
Degene die de persoonsgegevens verwerkt, zonder aan zijn rechtstreeks gezag te zijn 
onderworpen. 
 
Betrokkene 
Degene op wie een persoonsgegeven betrekking heeft of zijn vertegenwoordiger 
 
Derde 
Ieder, niet zijnde de betrokkene, de verantwoordelijke, de bewerker of enig persoon die 
onder rechtstreeks gezag van de verantwoordelijke of de bewerker gemachtigd is om 
persoonsgegevens te verwerken. 
 
 
  



 
 

 

Verwerking van persoonsgegevens 
 
Persoonsgegevens mogen slechts worden verwerkt indien aan een van onderstaande 
voorwaarden is voldaan: 

a) De betrokkene voor de verwerking zijn toestemming heeft verleend. 
b) Dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene 

partij is, of voor handelingen die op verzoek van de betrokkene worden verricht. 
c) Dit noodzakelijk is om een wettelijke verplichting na te komen. 
d) Dit noodzakelijk is ter bestrijding van ernstig gevaar voor de gezondheid van 

betrokkene 
e) Dit noodzakelijk is met het oog op belang van de verantwoordelijke of van en derde 

en het belang van degene van wie gegevens worden verwerkt niet prevaleert. 
 
 

Bewaren persoonsgegevens 
a) Persoonsgegevens worden bewaard in een veilige omgeving .  

Op dit moment worden bij het ZRT Borne persoonsgegevens niet digitaal bewaard, 
alleen op papier in een map in een gesloten kast. 

b) Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor de 
verwezenlijking van de doeleinden waarvoor zij worden verzameld. 

c) Persoonsgegevens worden niet langer dan 5 jaar bewaard. 
 
 

Rechten van betrokkenen 
a) De betrokkene heeft ten allen tijde het recht tot inzien van zijn persoonsgegevens. 
b) De betrokkene heeft recht tot wijziging van persoonsgegevens, alsmede vernietiging 

van zijn/haar persoonsgegevens 

 
 
Geheimhoudingsplicht 

a) Vrijwilligers en bestuursleden  zijn geïnstrueerd over de werking van het 
‘beroepsgeheim’ en het privacyreglement 

b) Vrijwilligers en bestuursleden hebben document geheimhouding ondertekend. 
c) Alle casuïstiek, die gebruikt wordt voor training, scholing of anderszins, dient 

geanonimiseerd te zijn. 
 

    


