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Privacyverklaring Mint 
 
Dit is de privacyverklaring van Mint. In het kader van onze dienstverlening verwerken wij uw 
persoonsgegevens. Wij respecteren uw privacy en zorgen ervoor dat alle persoonsgegeven 
die u aan ons verschaft vertrouwelijk behandeld worden.  
 
Persoonsgegevens worden verwerkt door Mint, gevestigd te Venlo, Goltziusstraat 35, 5911 
AT, telefoonnummer: 06 18 311 760, e-mail: kendra@ikbenmint.nl. Ingeschreven bij de 
Kamer van Koophandel onder nummer: 516.827.53 
 
Persoonsgegevens die verwerkt worden 
 
Mint verwerkt in het kader van haar dienstverlening persoonsgegevens. Deze 
persoonsgegevens verkrijgen wij via derden of van u zelf. Onderstaande persoonsgegevens 
worden verwerkt 

• Naam 
• Adresgegevens 
• E-mail en telefoonnummers 
• Geboortedatum 
• Geslacht 
• CV gegevens 
• Belastbaarheidsgegevens 

 
Waarom de persoonsgegevens verwerkt worden 
 
Bovenstaande persoonsgegevens worden verwerkt voor het kunnen uitvoeren van de 
dienstverlening (geven van arbeidsdeskundig advies, opstellen van rapportages, coaching en 
re-integratiebegeleiding). 
 
Beveiliging 
 
Wij vinden het belangrijk dat uw gegevens beschermd zijn tegen misbruik, verlies, 
onbevoegde toegang en ongewenste openbaarmaking. Wij nemen daarom passende 
maatregelen om dit tegen te gaan. De website van Mint slaat geen persoonsgegevens op. 
 
Grondslagen  
 
Wij verwerken bepaalde persoonsgegevens om uitvoering te geven aan de overeenkomst, 
dan wel om te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting.  
Ook verwerken wij persoonsgegevens, omdat wij hier gerechtvaardigde belangen bij 
hebben. Deze gerechtvaardigde belangen zijn:  

• Het op zo efficiënt mogelijke wijze kunnen verlenen van de dienstverlening;  
• Om het belang van werknemers en werkgevers te kunnen behartigen in het bepalen 

van de re- integratiemogelijkheden van werknemers;  
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• Om het belang van cliënten en gemeentes te kunnen behartigen in het bepalen van 

de re- integratiemogelijkheden van cliënten;  
• Om het belang van de verzekeringnemer (in het kader van de AOV-verzekering) en de  

verzekeringsmaatschappij te kunnen behartigen in het bepalen van de mate van 
arbeidsongeschiktheid en om de verzekerde optimaal te kunnen begeleiden bij de re-
integratie; 

• Om coachees optimaal te kunnen coachen. 
 
Hoe lang persoonsgegevens bewaard worden 
 
Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk is om 
bovenstaande doelen te realiseren. Na het bereiken van het doel wordt de wettelijke 
bewaartermijn van (maximaal) zeven jaar gehanteerd.   
 
Verstrekking aan derden 
 
Persoonsgegevens worden alleen aan derden verstrekt indien dit in het kader van de 
dienstverlening noodzakelijk is bijvoorbeeld als derden rechtstreeks betrokken zijn bij het 
arbeidsdeskundig onderzoek, de coaching of re-integratiebegeleiding (denk aan werkgevers, 
arbodiensten, arbeidsdeskundig adviesbureaus en verzekeringsmaatschappijen). 
 
Doorgifte van uw gegevens buiten de EER 
 
Uw persoonsgegevens worden niet buiten de EER verwerkt.  
 
Uw rechten  
 
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, (bij onjuistheden) aan te passen of te 
verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, afscherming of verwijdering sturen naar 
kendra@ikbenmint.nl. Wij reageren dan uiterlijk binnen drie weken op uw verzoek.  
 
Klachten  
 
Mocht u de indruk hebben dat uw persoonsgegevens niet goed beveiligd worden of heeft u 
een klacht, dan vragen wij u hierover contact met ons op te nemen via 
kendra@ikbenmint.nl. Wij zullen ons inspannen om samen met u tot een passende 
oplossing te komen. Indien dat niet of onvoldoende lukt vinden wij dat zeer vervelend, u 
heeft dan het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegeven, de 
toezichthoudende autoriteit op gebied van privacybescherming. 


