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De beroepsvereniging voor Mantelzorgmakelaars, afgekort de BMZM, wil je met deze 

verklaring informeren over haar beleid rondom de verwerking van persoonsgegevens. In de 

verklaring kun je lezen wat er met je gegevens gebeurt.   

1. Doeleinden van de gegevensverwerking  

De dienstverlening van de BMZM is gericht op behartigen van de belangen van haar leden 

en ondersteunt hen in hun professionele ontwikkeling. Centraal daarbij staan: kwaliteit, 

kennis en status.    

De BMZM verwerkt algemene en bijzondere persoonsgegevens, waaronder gegevens over 

je opleiding en accreditatie, en gegevens over je bedrijf. Dit is nodig voor het aangaan en 

uitvoeren van overeenkomsten met de BMZM. Algemene gegevens kunnen ook worden 

gebruikt om de dienstverlening van de BMZM te verbeteren, om de relatie met de 

Mantelzorgmakelaar te onderhouden en soms zijn ze nodig voor het voldoen aan een 

wettelijke verplichting.   

De BMZM mag bijzondere persoonsgegevens alleen verwerken als je daar toestemming 

voor hebt gegeven. Om die reden laat de BMZM je een toestemmingsverklaring tekenen 

voor zowel het verwerken van algemene als bijzondere gegevens. Bijzondere 

persoonsgegevens worden nooit gebruikt voor marketingdoeleinden.  

2. Welke persoonsgegevens verwerken wij?  

Basisinformatie zoals voor- en achternaam, geslacht, NAW gegevens en of je werkzaam 

bent als zelfstandig Mantelzorgmakelaar of in loondienst;  

Contactgegevens zoals postadres, (mobiele) telefoonnummer of e-mailadres;  

Financiële informatie, zoals het bankrekeningnummer.  

3. Website  

De BMZM heeft een beveiligde internetverbinding met een SSL-certificaat; het adres is 

https://www.bmzm.nl  

Verkregen persoonsgegevens kunnen worden gebruikt om de relatie met leden te 

onderhouden, zoals het informeren over o.a. de dienstverlening, het informeren via een 

nieuwsbrief, het uitnodigen voor en informeren over een Algemene Ledenvereniging van de 

BMZM, enz. De BMZM beschermt de aan haar toevertrouwde gegevens met behulp van 

gebruikelijke technische en administratieve veiligheidsmaatregelen om het risico van verlies, 
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misbruik, onbevoegde toegang, openbaarmaking en wijziging zo klein mogelijk te maken. 

Hierbij kun je denken aan firewalls, virusscanners, back-ups, fysieke en administratieve 

toegangscontroles tot de data en servers. Indien je van mening bent dat er toch misbruik is 

gemaakt van data, dan kunt je contact opnemen met de BMZM. De contactgegevens vind je 

onderaan deze verklaring.   

4. Verkrijging van gegevens  

De BMZM verkrijgt de gegevens op volgende wijze:  

• De Mantelzorgmakelaar geeft de gegevens zelf aan de BMZM (aanmelden 

lidmaatschap);  

• De BMZM krijgt ze van andere instanties of zorgverleners;  

• De BMZM heeft openbare bronnen geraadpleegd.  

 

Persoonsgegevens worden nooit gedeeld met derden behalve als:  

• dit nodig is voor de uitvoering van de werkzaamheden die afgesproken zijn; 

• de BMZM aan een wettelijke verplichting moet voldoen;  

• bevoegde instanties daarom vragen in verband met de uitvoering van hun wettelijke 

taak.   

De BMZM kan op verzoek altijd informeren aan wie zij gegevens heeft doorgegeven en 

welke gegevens zij heeft doorgegeven.   

5. Bewaartermijnen  

Als er sprake is van een wettelijke bewaarplicht of een bewaartermijn op grond van beroep- 

of gedragsregels dan houden wij die termijnen aan.    

6. Aanpassen privacyverklaring  

De BMZM heeft het recht om haar privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op de 

website www.bmzm.nl worden gepubliceerd.   

7. Contactgegevens  

Heb je vragen of verzoeken, stuur deze dan naar:   

BMZM 

Esseweg 10  

9203 LK Drachten   

Secretariaat@bmzm.nl  

KvK nummer: 30242676  


