
Privacyreglement Stichting Herstelcirkels 
 

Mail: herstelcirkels(at)gmail.com – vervang (at) door @ 
Website: www.herstelcirkels.nl 
Adres: De Verdieping, Kanonsdijk 7, 3737 MS Groenekan 
KvK nummer: 63601567 
 
Stichting Herstelcirkels heeft kennis genomen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming 
(AVG) welke in werking treedt per 25-05-2018 en stelt een daarbij passende werkwijze vast.  
 
Stichting Herstelcirkels heeft geen werknemers in dienst. Zij vraagt aanvragers van een herstelcirkel dan 
wel van een training, slechts de minimaal noodzakelijke persoonsgegevens noodzakelijk voor contact, te 
weten: naam, telefoonnummer en mailadres van betrokkene(n) plus indien relevant adres en behalve 
de namen -mits er toestemming is- hetzelfde met betrekking tot de overige deelnemers. 
 
Persoonsgegevens worden na het beëindigen van een herstelcirkel verwijderd uit de ‘contacten’ op de 
mobiele telefoons van de begeleiders en óf geheel verwijderd óf met toestemming bewaard onder een 
‘backup’ adresboek op de computer (beveiligd door een wachtwoord) van de betreffende begeleiders 
voor maximaal zeven jaar. Van herstelcirkels kunnen notities en/of een inhoudelijke samenvatting 
worden bewaard gedurende maximaal zeven jaar. Voor betalingsgegevens geldt een bewaartermijn van 
tien jaar. 
 
Bij Stichting Herstelcirkels wordt slechts een algemene geanonimiseerde lijst zonder persoonsgegevens 
bijgehouden van de gehouden herstelcirkels om de aantallen en het tijdsverloop in kaart te brengen. 
Lijsten van de deelnemers aan een training en aan de oefengroepen en andere geïnteresseerden 
worden met toestemming bewaard teneinde hen uit te kunnen nodigen voor vervolg trainingen, 
oefenavonden en/of evenementen. Wanneer een uitnodiging wordt verzonden, wordt tevens de 
mogelijkheid geboden om tijdelijk of permanent uit te schrijven en alle gegevens te laten verwijderen. 
 
Gegevens worden slechts met toestemming van de betrokkene gedeeld met derden. Er worden in geen 
geval bijzondere noch gevoelige persoonsgegevens verwerkt noch bewaard. Er vinden geen 
geautomatiseerde verwerkingen plaats. Gegevens worden niet in opdracht door derden bewerkt. 
Gegevens worden niet verkocht. Er worden slechts functionele en analytische cookies toegepast op de 
website. De website kent geen formulier. Er zijn geen beveiligingsrisico’s verbonden aan de site want er 
worden geen persoonsgegevens verzameld. Alle bestuursleden van Stichting Herstelcirkels individueel 
en gezamenlijk zijn in voorkomende gevallen verantwoordelijk voor het tijdig melden van datalekken 
aan de Autoriteit Persoonsgegevens. 
 
Iedere betrokkene van wie Stichting Herstelcirkels persoonsgegevens (naam, telefoon nummer, mail en 
soms adres) verwerkt (ontvangt, gebruikt -om contact te leggen- en bewaart) heeft op basis van de AVG 
de volgende rechten:  

o recht op inzage van de eigen (zelf aangeleverde) persoonsgegevens  
o recht op rectificatie daarvan  
o recht op het wissen daarvan  
o recht op beperking van de verwerking daarvan  
o recht op bezwaar tegen de verwerking daarvan 
o recht op overdraagbaarheid van gegevens (data portabiliteit) en  
o klachtrecht bij Autoriteit Persoonsgegevens.  

Wanneer er een expliciet schriftelijk verzoek in dit kader wordt ingediend bij herstelcirkels(at)gmail.com 
-vervang (at) door @-, zal zo mogelijk binnen één maand worden gereageerd op het verzoek. Tijdens 
vakanties kan deze termijn met een extra maand worden verlengd. Wanneer inhoudelijk reageren 
binnen één maand (of bij vakanties maximaal twee) niet mogelijk is, kan de betrokkene worden 
geïnformeerd dat inhoudelijke beantwoording van het verzoek maximaal nog één extra maand in beslag 
zal nemen. Voor het beantwoorden van dergelijke verzoeken van betrokkenen worden geen kosten in 
rekening gebracht, tenzij het verzoek excessief of duidelijk onrechtmatig is. 
 
Dit Privacy Reglement is vastgesteld te Groenekan op 20180530 


