PRIVACYVERKLARING CONSULENTEN DE EINDER
Stichting De Einder streeft ernaar een humane dood in eigen regie bespreekbaar en
uitvoerbaar te maken. Daartoe vindt onder meer doorverwijzing naar consulenten plaats.
Van de mensen van wie De Einder het verzoek ontvangen heeft om naar een consulent
doorverwezen te worden, registreert de consulent zijn/haar gegevens, waaronder
bijzondere persoonsgegevens. Dit gebeurt om tweeërlei redenen, nl. zowel om goede zorg
en hulpverlening te kunnen verstrekken als om bij te dragen aan wetenschappelijk
onderzoek dat de niet-medische hulp bij zelfdoding hier te lande in kaart beoogt te brengen.
De onderhavige privacyverklaring is bedoeld om u inzage te verstrekken in de
persoonsgegevensverwerking die door de consulenten van De Einder plaatsvindt.
1. Persoonsgegevens
Van de mensen die desgevraagd voor informatie over en/of begeleiding bij een humane
dood in eigen regie naar een consulent zijn doorverwezen, verwerkt de consulent de
navolgende gegevens:
•
•
•
•
•
•
•
•

achternaam, voornamen, voorletters, titulatuur
geslacht
geboortedatum en –plaats
adres, postcode, woonplaats
nationaliteit
telefoonnummer
emailadres
gegevens die relevant zijn voor een goed begrip van de aard van de doodswens zoals
gezondheid c.q. contacten met zorgverleners, persoonlijke omstandigheden zoals
o.a. burgerlijke staat, woonsituatie, financiële situatie, gezins- en
familieomstandigheden, en - afhankelijk van de individuele situatie van de hulpvrager
voor zover die meent dat die gegevens mede zijn doodswens bepalen - seksuele
geaardheid, godsdienst of levensovertuiging, ras of etnische afkomst en
strafrechtelijk verleden

2. Doel van de gegevensverwerking
De gegevensverwerking vindt plaats met het oogmerk



u zo goed mogelijk te informeren over en te begeleiden bij een door u genomen c.q.
te nemen levenseindebesluit
uw vragen te beantwoorden, feedback in ontvangst te nemen en klachten te
behandelen
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op basis van geanonimiseerde gegevens die niet tot natuurlijke personen te
herleiden zijn, bij te dragen aan wetenschappelijk onderzoek

3. Beveiliging
(i) Het emailverkeer dat de consulent met u onderhoudt, vindt plaats via Protonmail, een
versleuteld mailprogramma.
(ii) Ten aanzien van de gegevens die de consulent in het kader van de door u gewenste
begeleiding en mede met het oog op geanonimiseerd wetenschappelijk onderzoek vergaart,
geldt een privacy protocol waarin de consulent zich er tegenover De Einder toe verbindt om
alle verplichtingen uit de AVG na te leven.
(iii) De consulent laat geen gebruik van uw gegevens door andere partijen voor commerciële
doeleinden toe.
4. Bewaartermijnen
Als maatstaf voor de bewaartermijn worden zowel uw persoonlijk belang als het algemeen
maatschappelijk belang als grondslag gehanteerd, hetgeen verklaart waarom uw gegevens
voor langere termijn worden bewaard.
Hetzelfde geldt voor de gegevens die opgeslagen worden voor wetenschappelijk onderzoek:
ook zij worden voor langere tijd door ons bewaard maar zijn nooit tot een individuele
persoon te herleiden.
5. Uw rechten
U heeft het recht om ten alle tijde uw gegevens op te vragen die bij de consulent zijn
vastgelegd en bewaard worden.
Als uw gegevens niet kloppen of zijn veranderd, heeft u het recht om dit door de consulent
te laten rectificeren.
Voor het geval u de gegevens die bij de consulent werden opgeslagen aan een andere
organisatie of instantie ter beschikking wilt stellen, heeft u recht op overdracht.
Indien u niet langer wilt dat uw gegevens bij de consulent vastgelegd worden, heeft u recht
op het laten wissen van die gegevens tenzij wettelijke dan wel zwaarwegende
omstandigheden dit beletten.
Als u wenst dat de consulent niet langer gebruik van uw gegevens maakt, dan kunt u
daartegen bezwaar aantekenen.
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Wanneer u vindt dat de consulent niet op de juiste manier met uw gegevens omgaat, kunt u
een klacht indienen bij Autoriteit Persoonsgegevens.
Om van de hierboven genoemde rechten gebruik te maken, kunt u ons een email of een
brief sturen (zie de gegevens onderaan ons briefpapier). Dat kunt u ook doen wanneer u
vragen, klachten, tips of andere opmerkingen heeft over hoe de consulent met uw gegevens
omgaat.
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