HULPDIENST EN PRIVACY
Doel van de hulpdienst is hulp bieden aan mensen die thuis wonen (in Nijmegen) in moeilijke
omstandigheden. De Hulpdienst bemiddelt daarvoor vrijwilligers (ongeveer 200) en cliënten
(ongeveer 500). Voor het uitvoeren van deze werkzaamheden worden gegevens van cliënten en
vrijwilligers geregistreerd in een daartoe voor de Hulpdienst speciaal ontwikkeld programma FridoS.
Voor haar financiën is de Hulpdienst afhankelijk van een subsidie van de gemeente Nijmegen.
Daarnaast houdt het bestuur van de Stichting tot Steun aan de Hulpdienst jaarlijks een
donateursactie. De uitvoering en registratie hiervan ligt in handen van de Hulpdienst.

CLIËNTEN
Gegevens cliënten
De gegevens van de cliënten die worden geregistreerd hebben altijd betrekking op de Hulpvraag die
de cliënt indient bij de Hulpdienst. Naast NAW gegevens en de hulpvraag van de cliënt worden
gegevens opgeslagen die van belang zijn om te beoordelen waarom een bemiddeling moet
plaatsvinden (omstandigheden), wat de specifieke wensen zijn van de cliënt, en welke vrijwilliger bij
de hulpvraag kan passen. Gedurende het lopende traject worden daarnaast telefonische contacten,
gemaakte afspraken met de cliënt en het verloop van de hulpvraag geregistreerd.
Transparantie cliënt gegevens
Gegevens worden verkregen van de cliënt zelf, maar kunnen ook worden aangeleverd door bv
familie of zorgprofessionals die de cliënt aanmelden bij de Hulpdienst. In dat geval treedt de
Hulpdienst in contact met de cliënt en bespreekt de binnengekregen informatie met de cliënt. De
Hulpdienst heeft met iedere cliënt persoonlijk contact en bespreekt met hem/haar de hulpvraag en
de situatie. De cliënt is dus op de hoogte van het bezit van deze gegevens. De gegevens zijn nodig om
op verzoek van de cliënt een juiste bemiddeling tot stand te brengen.
Bij de gegevens van de cliënt zijn soms ook gegevens opgenomen van derden. Deze gegevens
betreffen altijd informatie in verband met de hulpvraag van de cliënt. Het gaat meestal om gegevens
van familieleden (vaak naam en telefoonnummer) die betrokken zijn bij de cliënt en waarmee soms
vanuit de Hulpdienst contact is in verband met de hulpvraag. De cliënt is hier normaliter van op de
hoogte, evenals de derde persoon. In uitzonderlijke gevallen - als het cliënten met dementie betreft-,
kan het voorkomen dat de cliënt niet precies op de hoogte is. Tijdens de contacten met de cliënt
wordt door de medewerker van de Hulpdienst aangegeven dat de besproken gegevens worden
opgeslagen ten behoeve van het maken van de bemiddeling. Wanneer een cliënt aangeeft dat hij/zij
van sommige gegevens niet wil dat deze worden geregistreerd, dan wel aan derden worden
doorgegeven, vindt geen registratie plaats.
Doelbinding cliënt gegevens
Gegevens die geregistreerd worden betreffen altijd alleen gegevens die van belang zijn om te komen
tot een goede bemiddeling en een goed verloop van de bemiddeling. De gegevens worden ook enkel
voor dit doel gebruikt.
Vertrouwelijkheid cliënt gegevens
Bij een koppeling tussen cliënt en vrijwilliger wordt de geregistreerde informatie van de cliënt
gedeeld met de gekoppelde vrijwilliger, voor zover dit nodig is voor de bemiddeling. Voor vrijwilligers
die voor de Hulpdienst werken geldt een geheimhoudingsplicht. Dit wordt ook met vrijwilligers

tijdens het intakegesprek besproken. Soms worden gegevens uitgewisseld met een zorgprofessional
of een andere derde persoon (vaak familie). Deze uitwisseling vindt altijd plaats met toestemming
van de cliënt.
Bewaren cliënt gegevens
Cliënten die 1 jaar geen hulpvraag hebben gehad worden afgemeld en verplaatst naar een historisch
archief dat kan worden gebruikt voor historische doeleinden (conform archiefwet). Deze cliënten
worden in dit archief bewaard omdat cliënten regelmatig in een later stadium zich opnieuw
aanmelden bij de hulpdienst. Het merendeel van de cliënten zijn ouderen, die vaker hulp nodig
hebben. Deze cliënten worden dan niet aangemeld als nieuwe cliënt, maar uit het historisch bestand
weer actief gemaakt. Dit maakt dat het bestand zuiver blijft en mensen niet als nieuwe cliënt worden
geteld.
Toegankelijkheid cliënt gegevens
Gegevens worden opgeslagen in een speciaal voor de Hulpdienst ontwikkeld registratie pakket voor
het vastleggen van gegevens m.b.t. Cliënten, Vrijwilligers en Hulpvragen. Het legt de relatie vast
tussen cliënten en vrijwilligers rondom de hulpvraag van een cliënt. Coördinatoren van de hulpdienst
gebruiken het programma om te komen tot de goede bemiddeling en voor het volgen van het
verloop van de bemiddeling.
De gegevens zijn opgeslagen, op een beveiligde server van de Hulpdienst zelf (in eigen huis). Alleen
medewerkers van de Hulpdienst zelf hebben toegang tot deze gegevens. Cliënten hebben zelf geen
toegang, echter wanneer een cliënt inzage wil in de over hem/haar opgeslagen gegevens,
overhandigt de Hulpdienst een copy van de gegevens. Indien de cliënt bezwaar maakt tegen de
geregistreerde inhoud, wordt deze gecorrigeerd dan wel verwijderd.
Cliëntgegevens worden uitgewisseld via de mail. Dit kan zowel naar cliënten zelf, vrijwilligers of
derden. De mail is voorzien van een disclaimer.

VRIJWILLIGERS
Welke vrijwilligers gegevens
De gegevens van de vrijwilligers die worden geregistreerd hebben altijd betrekking op de hulp die de
vrijwilliger wil geven via de Hulpdienst. Bij vrijwilligers wordt naast NAW gegevens en het
hulpaanbod van de vrijwilliger, gegevens opgeslagen die nodig zijn om te beoordelen bij welke
hulpvraag de vrijwilliger kan passen. Dit is ook van belang omdat de Hulpdienst met haar vrijwilligers
hulp biedt aan kwetsbare mensen. Gedurende het lopende traject worden daarnaast telefonische
contacten, gemaakte afspraken met de vrijwilliger en het verloop van de hulpvraag geregistreerd.
Transparantie vrijwilligers gegevens
Gegevens worden verkregen van de vrijwilliger zelf. De Hulpdienst heeft met nieuwe vrijwilliger een
intakegesprek waar de informatie wordt besproken. Deze gegevens betreffen altijd informatie in
verband met de hulp die de vrijwilliger wil/kan bieden. De gegevens zijn nodig om een goede
bemiddeling tot stand te brengen tussen de vrijwilliger en een cliënt. De vrijwilliger is dus op de
hoogte van het bezit van deze gegevens. Tijdens de contacten met de vrijwilliger wordt door de
medewerker van de Hulpdienst aangegeven dat de besproken gegevens in de computer worden
opgeslagen ten behoeve van het maken van de bemiddeling en voor het sturen van nieuwsbrieven,
verjaardagskaarten, bloemetje jubileum of ziekte. Wanneer een vrijwilliger aangeeft dat hij/zij van

sommige gegevens niet wil dat deze worden geregistreerd, dan wel aan derden worden
doorgegeven, vindt geen registratie plaats.
Doelbinding vrijwilligers gegevens
Gegevens die geregistreerd worden betreffen altijd alleen gegevens die van belang zijn om te komen
tot een goede bemiddeling en een goed verloop van de bemiddeling. De gegevens worden ook enkel
voor dit doel gebruikt. Daarnaast wordt de NAW informatie en de geboortedatum van de vrijwilliger
gebruikt voor het sturen van verjaardagskaarten, de nieuwsbrief en een bloemetje bij ziekte of
jubileum. Doel daarvan is binding van de vrijwilliger aan de Hulpdienst.
Vertrouwelijkheid vrijwilligers gegevens
Bij een koppeling tussen cliënt en vrijwilliger wordt de geregistreerde informatie van de vrijwilliger
gedeeld met de gekoppelde cliënt, voor zover dit nodig is voor de bemiddeling. Soms worden
gegevens uitgewisseld met een zorgprofessional of een andere derde persoon (vaak familie) van de
cliënt. Deze uitwisseling vindt altijd plaats met toestemming van de vrijwilliger.
Bewaartermijn vrijwilligers gegevens
Vrijwilligers die aangeven te willen stoppen met hun vrijwilligerswerk worden afgemeld en verplaatst
naar een historisch archief dat kan worden gebruikt voor historische doeleinden (conform
archiefwet). Deze vrijwilligers worden ook in dit archief bewaard omdat ze zich soms in een later
stadium opnieuw als vrijwilliger aanmelden bij de hulpdienst Deze vrijwilligers worden dan niet
aangemeld als nieuwe vrijwilliger, maar uit het historisch bestand weer actief gemaakt. Dit maakt dat
het bestand zuiver blijft en mensen niet als nieuwe vrijwilliger worden geteld.
Toegankelijkheid vrijwilligers gegevens
Gegevens worden opgeslagen in een speciaal voor de Hulpdienst ontwikkeld registratie pakket voor
het vastleggen van gegevens m.b.t. Cliënten, Vrijwilligers en Hulpvragen. Het legt de relatie vast
tussen cliënten en vrijwilligers rondom de hulpvraag van een cliënt. Coördinatoren van de hulpdienst
gebruiken het programma om te komen tot de goede bemiddeling en voor het volgen van het
verloop van de bemiddeling.
De gegevens zijn opgeslagen, op een beveiligde server van de Hulpdienst zelf (in eigen huis). Alleen
medewerkers van de Hulpdienst zelf hebben toegang tot deze gegevens. Vrijwilligers hebben zelf
geen toegang, echter wanneer een vrijwilliger inzage wil in de over hem/haar opgeslagen gegevens,
overhandigt de Hulpdienst een copy van de gegevens. Indien de vrijwilliger bezwaar maakt tegen de
geregistreerde inhoud, wordt deze gecorrigeerd dan wel verwijderd.
Vrijwilligersgegevens worden uitgewisseld via de mail. Dit kan zowel naar cliënten zelf, vrijwilligers of
derden. De mail is voorzien van een disclaimer.

DONATEURS
De Stichting tot Steun heeft een donateur fonds, bedoeld voor ondersteuning van de Hulpdienst. De
uitvoering van het donateur fonds wordt verricht door de Hulpdienst.
Welke Donateur gegevens
De gegevens die in het donateur fonds worden geregistreerd betreffen NAW gegevens,
banknummer, bedrag storting van de donateurs.

Doelbinding Donateur gegevens
Deze gegevens worden gebruikt om jaarlijks een nieuw verzoek te sturen voor een donatie.
Vertrouwelijkheid Donateur gegevens
De geregistreerde gegevens worden niet gedeeld met derden
Bewaartermijn Donateursgegevens
Donateur gegevens worden bewaard totdat een donateur zich actief uitschrijft, dan wel 3 Jaar niet
heeft gedoneerd. De geregistreerde gegevens worden verwijderd
Toegankelijkheid Donateur gegevens
De registratie van de donateur gegevens vindt plaats op een speciaal voor de Hulpdienst ontwikkeld
programma “Donateurs bestand”. De ingevoerde data zijn opgeslagen op een beveiligde server van
de Hulpdienst zelf (in eigen huis)

