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Verwerkingsregister 

 
1. Gegevens organisatie 
 Naam: Maatschap van Rouwtherapeuten (t.h.o.d.n. “Schip Aanpak”) 
  

Adres: Talinglaan 2, 2261 DE Leidschendam 
  

Telefoonnummer: 06-21807653 
 
Functionaris Gegevensbescherming: Schip Aanpak voldoet niet aan de vereisten om een 
functionaris gegevensbescherming aan te moeten stellen. 
 
KvK nummer: 57052484 
 

2. Gegevens medeverantwoordelijken 
 N.v.t. 
 
3. Verwerkingsdoeleinden en de grondslag daarvoor. 

Schip Aanpak gebruikt de persoonsgegevens om trainingen te kunnen bevestigen en 
daaromtrent informatie en facturen toe te kunnen toesturen. De grondslag hiervoor is het 
kunnen uitvoeren van de bijbehorende overeenkomsten. De benodigde persoonsgegevens 
hiervoor zijn naam-, adres- en woonplaatsgegevens, bankgegevens, telefoonnummer en 
emailadres.  
 
Schip Aanpak biedt de mogelijkheid om gecertificeerde behandelaars op haar website te 
vermelden. De grondslag voor het verwerken van deze persoonsgegevens (de website, 
adresgegevens, foto) is toestemming. 
 
Schip Aanpak biedt daarnaast de mogelijkheid om een email nieuwsbrief toe te sturen. De 
grondslag voor het verwerken van deze persoonsgegevens (het email adres) is 
toestemming. 
 

4. Overzicht persoonsgegevens die worden verwerkt. 
Volledige naam-, adres- en woonplaats, bankgegevens, telefoonnummer, foto’s en 
emailadres. 

 
5. Overzicht betrokkenen. 
 Betrokkenen zijn de behandelaars (klanten) van Schip Aanpak. 
 
6. Verwerkers aan wie persoonsgegevens worden verstrekt. 

Schip Aanpak deelt de persoonsgegevens niet met derden. 
 

7. Doorgifte van persoonsgegevens aan landen anders dan Nederland. 
 N.v.t. 
 



 
 
 
8. Bewaartermijnen 

De persoonsgegevens zullen uitsluitend worden bewaard gedurende de periode dat dit 
noodzakelijk is voor een goede uitvoering van de onder punt 3 genoemde doeleinden. 
Daarnaast zal het emailadres ten behoeve van nieuwsbrieven en de naam ter vermelding op 
de website uitsluitend worden bewaard gedurende de periode dat de betrokkene zijn/haar 
toestemming heeft gegeven. In het geval er langere wettelijke bewaartermijnen van 
toepassing zijn, dan gelden de bewaartermijnen zoals in de wet voorgeschreven. 

 
9. Veiligheidsbeleid 

De persoonsgegevens staan opgeslagen op een server, voorzien van een actuele 
beveiliging, waaronder beveiliging door wachtwoorden en fingerprints. 
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