
 

In deze statement vindt u meer informatie over hoe stichting Relim, stichting Schoon GMS en 

stichting d`r Sjalter omgaan met privacy en gevoelige gegevens, waarmee gewerkt wordt binnen 

de organisatie. 

De organisatie 

Stichting Relim, stichting Schoon GMS en stichting d`r Sjalter dragen 

verwerkersverantwoordelijkheid over de persoonsgegevens van betrokkenen. 

De organisaties zijn bereikbaar via volgende contactgegevens: 

Stichting Relim 
Casinolaan 6 
6372 XG Landgraaf 
tel.nr.: 045 5421199 
email: info@relim.nl 
RSIN: 008526722 

KvK: 41072452 

Stichting Schoon GMS 
Casinolaan 6 
6372 XG Landgraaf 
tel.nr.: 0654208198 
email: info@schoongms.nl 
RSIN: 810143616 

KvK: 14070305 

Stichting D`r Sjalter 
Bleijerheidestraat 31 
6462 AD Kerkrade 
tel.nr.: 045 5354800 
email: info@sjalter.nl 
KvK: 14059008 

Voor alle vragen, opmerkingen, klachten e.d. omtrent privacy kunt u terecht bij de Functionaris 
Gegevensbescherming (FG) van deze organisaties. 
Laatstgenoemde is bereikbaar via de volgende contactgegevens: 

Naam: Heleen Verdonck 

email: fg@relim.nl 
Telefoonnummer: 06-30101977 

 

Doel en grondslag voor verwerkingen 

Deze organisaties hebben zichzelf ten doel gesteld om hoogwaardige hulp- en dienstverlening aan 

te bieden aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Het vergroten van de 

zelfredzaamheid, weerbaarheid en het participeren in de samenleving middels 

arbeid/arbeidsmatige dagbesteding staat hierbij centraal.  

Om dit goed te kunnen doen, worden o.a. persoonsgegevens verwerkt. Met deze gegevens wordt 

zo goed mogelijk omgegaan, waarbij het welzijn van de medewerker/cliënt voorop staat. 

Gegevens worden verwerkt onder de volgende voornaamste grondslagen: 

Overeenkomst In geval van zorg (zorgovereenkomst), dan wel opdrachten die door een van 
de organisaties wordt uitgevoerd. 

Wettelijke 
verplichting 

In geval van zorg vanuit wet WMO, wet WLZ of anderszins 
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Verwerkingen 

Alle verwerkingen staan uitvoerig beschreven in het register van verwerkingen en zijn op te vragen 

via de contactgegevens van de FG. (zie: de organisatie) 

Er worden geen gegevens gedeeld buiten de EU. Indien dit wel het geval is, wordt betrokkene hier 

steeds op voorhand van in kennis gesteld. 

Rechten 

Betrokkenen hebben rechten waarvan zij steeds gebruik kunnen maken en die, binnen de 

bepalingen van de wet, zullen worden nageleefd. Het gaat in deze om de volgende rechten: 

 

1. Recht op inzage 

Iedere betrokkene mag weten wat stichting Relim, stichting Schoon GMS en stichting d`r 
Sjalter doet met zijn/ haar persoonsgegevens. Hiervan mag ook een kopie worden 
(op)gevraagd.  

2. Recht op vergetelheid 

Iedere betrokkene mag zijn/haar gegevens laten verwijderen, voor zover dit mogelijk is.  

3. Recht op rectificatie en aanvulling 

Gegevens die door de organisaties worden verwerkt, mogen door een betrokkene 
aangevuld en/of gewijzigd worden. 

4. Recht op dataportabiliteit 

Wanneer een betrokkene dit schriftelijk verzoekt, zullen de persoonsgegevens worden 
overgedragen aan een andere partij. 

5. Recht op beperking van de verwerking 

Voor zover mogelijk heeft een betrokkene recht om minder gegevens te laten verwerken 

door de organisaties. 

6. Recht met betrekking tot geautomatiseerde besluitvormingen 

Indien er sprake is van geautomatiseerde besluitvorming kan een betrokkene verzoeken 
om een menselijke beoordeling. (een persoon controleert handmatig de 
geautomatiseerde besluitvoering) 

7. Recht op bezwaar 

Iedere betrokkene mag bezwaar aantekenen tegen het verwerken van zijn/haar 
gegevens. 
Indien men gezamenlijk niet tot een goede oplossing kan komen, kan betrokkene een 
klacht indienen via fg@relim.nl 
Wanneer een en ander nog niet tot een goede oplossing leidt, kan een klacht worden 

ingediend bij de Autoriteit Persoonsgegevens via deze link:  
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/meldingsformulier-klachten 

8. Recht op duidelijke informatie 

Iedereen heeft recht op begrijpbare informatie van de organisaties over hoe met 
persoonsgegevens wordt omgegaan. Dit kan middels:  
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- een gesprek 

- inzage in register van verwerkingen, privacy statement, uitoefenen van rechten 
- of anderszins 

Voor alle bovenstaande verzoeken, klachten en vragen omtrent deze rechten 
kunt u een mail sturen naar fg@relim.nl  

 

Beveiliging 

Gegevens worden beschermd door het conformeren aan de bepalingen vanuit ISO (NEN) 

richtlijnen.  

Ontvangers, bewaartermijnen 

In ons register van verwerkingen staan alle ontvangers, verwerkers, sub verwerkers en mede 

verwerkingsverantwoordelijken beschreven, alsook de bewaartermijnen die wij voor 

persoonsgegevens hanteren.  

Een en ander kan worden opgevraagd via fg@relim.nl   
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