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1. SchuldHulpMaatje Zoetermeer 
SchuldHulpMaatje Zoetermeer (in het KvK-register ingeschreven onder de naam Stichting 
Budget Op Orde Maken Zoetermeer)1 biedt hulp aan mensen die te maken hebben met 
(dreigende) schulden. Daarnaast richt zij zich voor de langere termijn ook op 
zelfredzaamheid en bewust financieel gedrag. 
 

2. SchuldHulpMaatje Zoetermeer en de bescherming van 
persoonsgegevens 

SchuldHulpMaatje Zoetermeer hecht grote waarde aan de bescherming van de 
persoonsgegevens van de hulpvragers die zij begeleidt, die van haar maatjes en die van 
andere relaties. Persoonlijke gegevens worden door SchuldHulpMaatje Zoetermeer dan ook 
met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. SchuldHulpMaatje 
Zoetermeer houdt zich in alle gevallen aan de eisen die de Algemene verordening 
gegevensbescherming (AVG) stelt. 
In dit beleid staat beschreven welke principes SchuldHulpMaatje Zoetermeer hanteert voor 
de verwerking van persoonsgegevens binnen de organisatie. Het beleid omvat alle online- en 
offlinesystemen van SchuldHulpMaatje Zoetermeer waarin privacygevoelige gegevens als 
bedoeld in de AVG voorkomen. 
 

3. AVG-verantwoordelijkheid 
Het bestuur van SchuldHulpMaatje Zoetermeer is verantwoordelijk voor het opstellen, 
uitvoeren en handhaven van het AVG-beleid. Het bestuur is verwerkingsverantwoordelijke in 
de zin van de AVG. Het onderwerp "AVG-beleid en -uitvoering" is altijd belegd bij een van de 
bestuursleden. 
 

4. Definitie "verwerking persoonsgegevens" 
SchuldHulpMaatje Zoetermeer gebruikt voor haar AVG-beleid, dat gaat over de verwerking 
van persoonsgegevens, de in de AVG genoemde definitie van gegevensverwerking: 

elke handeling of elk geheel van handelingen met betrekking tot persoonsgegevens, 
waaronder in ieder geval het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, 
wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van 
doorzending, verspreiding of enige andere vorm van terbeschikkingstelling, 
samenbrengen, met elkaar in verband brengen, alsmede het afschermen, uitwissen 
of vernietigen van gegevens 

                                                      
1  KvK nummer 58571035, RSIN nummer 853093660. 



Deze definitie komt erop neer dat alles wat met persoonsgegevens kan worden gedaan, valt 
onder de definitie van "verwerken". 
 

5. AVG en Uitvoeringswet AVG leidend 
SchuldHulpMaatje Zoetermeer volgt de bepalingen inzake verwerking van persoonsgegevens 
zoals vermeld in de Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming. 
 

6. Grondslag voor verwerking persoonsgegevens 
SchuldHulpMaatje Zoetermeer verwerkt persoonsgegevens op basis van de in de AVG 
genoemde grondslag "de gegevensverwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een 
overeenkomst". Als overeenkomsten gelden de "Afspraken tussen SchuldHulpMaatje 
Zoetermeer en de hulpvrager” en de "Overeenkomst tussen organisatie en vrijwilliger“. Deze 
overeenkomsten zijn opgesteld met het oog op uitvoering van de doelstelling van 
SchuldHulpmaatje Zoetermeer (zie paragraaf 1). 
 

7. Uitgangspunten voor verwerking persoonsgegevens 
SchuldHulpMaatje Zoetermeer hanteert voor de verwerking van persoonsgegevens de 
volgende in de AVG vastgelegde uitgangspunten. 
- Rechtmatigheid, behoorlijkheid en transparantie 

SchuldHulpMaatje Zoetermeer verwerkt de persoonsgegevens voor het 
gerechtvaardigde doeleinde van de uitvoering van zijn doelstelling, zoals omschreven 
in paragraaf 1, en met toestemming van de betrokkenen. De verwerking zelf gebeurt 
ordelijk en transparant. 

- Doelbinding 
SchuldHulpMaatje Zoetermeer verwerkt persoonsgegevens alleen met het oog op 
uitvoering van haar doelstelling (zie paragraaf 1). 

- Minimale gegevensverwerking 
SchuldHulpMaatje Zoetermeer verwerkt alleen persoonsgegevens die voor het 
realiseren van haar doelstelling ter zake dienend zijn. Verder verwerkt zij niet meer 
persoonsgegevens dan noodzakelijk voor die doelstelling. 

- Juistheid 
SchuldHulpMaatje Zoetermeer neemt alle redelijke maatregelen om ervoor te zorgen 
dat de persoonsgegevens correct en actueel zijn. Gegevens die dat niet (meer) zijn, 
worden gewist of gecorrigeerd. 

- Opslagbeperking 
SchuldHulpMaatje Zoetermeer bewaart persoonsgegevens niet langer dan 
noodzakelijk is voor het doel van de verwerking. Wanneer de persoonsgegevens niet 
langer noodzakelijk zijn, worden zij vernietigd of gewist. SchuldHulpMaatje 
Zoetermeer hanteert voor het vernietigen een maximumtermijn van twee jaar na 
beëindiging van de relatie met betrokkene. 

- Integriteit en vertrouwelijkheid 
SchuldHulpMaatje Zoetermeer zet in op bescherming van de persoonsgegevens 
tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en tegen onopzettelijk verlies, 
vernietiging of beschadiging. 

 

8. Delen met derden 



SchuldHulpMaatje Zoetermeer deelt geen persoonsgegevens met derden, behalve in geval 
van wettelijke verplichtingen, dan wel met uitdrukkelijke toestemming van betrokkene. 
 

9. Rechten van betrokkenen 
SchuldHulpMaatje Zoetermeer honoreert alle rechten van betrokkenen zoals aangegeven in 
de AVG: het recht op informatie, toegang, rectificatie, verwijdering, overdraagbaarheid, 
bezwaar en beperking. 
 

10. Uitvoering van het beleid door SchuldHulpMaatje Zoetermeer 
De wijze waarop SchuldHulpMaatje Zoetermeer uitvoering geeft aan het beleid zoals in dit 
document omschreven, is uitgewerkt in het document "Uitvoering AVG-beleid door 
SchuldHulpMaatje Zoetermeer". 
 


