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1. Inleiding 

Dit privacy beleid beschrijft op welke wijze Stichting Welluswijs zorgdraagt voor een 
effectieve bescherming van de privacy van klanten, medewerkers en andere betrokkenen. 
Het verbindt de individuele documenten tot een geheel. Het privacybeleid is afgestemd op de 
eisen die door de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) worden gesteld. 

1.1. Evenwichtige risicogeörienteerde aanpak 
De belangen van Stichting Welluswijs, van de betrokkene en van derden worden 
meegewogen in het privacybeleid en de uitvoering ervan. Maatregelen worden afgestemd op 
de privacyrisico’s waarbij een balans wordt gevonden tussen de privacyrisico’s en de kosten 
en inspanningen die maatregelen met zich meebrengen. 

1.2. Algemene beoordeling privacyrisico  
Gevoeligheid gegevens 
Binnen Stichting Welluswijs worden in beperkte mate bijzondere/gevoelige 
persoonsgegevens verwerkt.  
Binnen Stichting Welluswijs wordt geen gebruik gemaakt van profilering. 
Binnen Stichting Welluswijs wordt geen gebruik gemaakt van (automatische) besluitvorming 
gebaseerd op profielen. 
……. 
Omvang gegevensbestand 
Stichting Welluswijs verwerkt persoonsgegevens van een groot aantal betrokkenen. 

Betrokkenen 
De betrokkenen zijn grotendeels wel een doelgroep die extra bescherming behoeft (zoals 
kinderen).  

Conclusie 
Op grond van het bovenstaande is het algemene privacy risico binnen Stichting Welluswijs in 
te schatten als relatief groot. 

2. Spelers  

2.1. Management 
Binnen het management is de directie  verantwoordelijk voor de portefeuille privacy. Jaarlijks 
staat de bespreking van de effectiviteit van het privacybeleid op de agenda van het 
management. 

2.2. Privacyverantwoordelijke 
Binnen Stichting Welluswijs is de directie aangewezen als privacy verantwoordelijke. Deze 
persoon houdt toezicht op de uitvoering van het privacybeleid en zorgt voor de evaluatie en 
ontwikkeling van het privacybeleid. Deze persoon is aanspreekpunt voor privacygerelateerde 
vragen en verzoeken van medewerkers en van betrokkenen. Deze persoon is bereikbaar via 
info@welluswijs.nl



privacybeleid Stichting Welluswijs (versie mei 21) 

Stichting Welluswijs, Centrale Administratie,Blanckvoortallee 6 , Hardenberg, www.welluswijs.nl 

2.3. Proceseigenaar 
Medewerkers die verantwoordelijk zijn voor een proces waarbij persoonsgegevens worden 
verwerkt zijn verantwoordelijk voor de waarborging van de privacy binnen dat proces. 
Hierdoor komt de waarborging van privacy zo dicht mogelijk bij de medewerkers te liggen die 
de persoonsgegevens verwerken. De procesverantwoordelijke medewerkers worden 
getraind zodat zij deze taak met de nodige kennis kunnen uitvoeren. 

2.4. Medewerkers 
Alle medewerkers hebben een verantwoordelijkheid om correct met persoonsgegevens en 
de software en hardware waarop deze staan opgeslagen om te gaan. De medewerkers zijn 
geïnformeerd en indien nodig getraind over hoe dient te worden omgegaan met 
persoonsgegevens binnen Stichting Welluswijs. 

2.5. Betrokkenen 
De natuurlijke personen van wie de persoonsgegevens worden verzameld zijn de 
betrokkenen. De belangrijkste groepen betrokkenen binnen Stichting Welluswijs zijn de 
klanten (ouders en kinderen) en de medewerkers.  


