Privacy verklaring Stichting Meldpunt Vrijwilligerswerk gemeente De Bilt.

Opslag van gegevens
De Stichting Meldpunt Vrijwilligerswerk gemeente De Bilt is verantwoordelijk voor de
verwerking van uw persoonsgegevens. In deze Privacy verklaring willen we heldere en
transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.
Contactgegevens
Meldpunt Vrijwilligerswerk gemeente De Bilt
Rubenslaan 1, 3723 BM Bilthoven
tel.: +31302287799, e-mail: info@meldpuntdebilt.nl
Algemeen
Het Meldpunt Vrijwilligerswerk houdt zich aan de toepasselijke wet- en regelgeving,
waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee, dat
wij in ieder geval:

uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze
zijn verstrekt; doel en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy
verklaring;

verwerking van uw persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens welke
minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de
verwerking van uw persoonsgegevens;

passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de
beveiliging van de persoonsgegevens zo goed mogelijk gewaarborgd is;

geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen;

op de hoogte zijn van uw rechten omtrent persoonsgegevens, u hierop willen wijzen
en deze respecteren.
Verwerking van persoonsgegevens van vrijwilligers en cliënten
Persoonsgegevens van de vrijwilligers worden door het Meldpunt Vrijwilligerswerk verwerkt
ten behoeve van de volgende doelstellingen:

administratieve doeleinden;

uitnodiging voor bijeenkomsten en andere activiteiten.
Persoonsgegevens van de cliënten worden door het Meldpunt Vrijwilligerswerk verwerkt ten
behoeve van de volgende doelstellingen:

administratieve doeleinden;

adequaat uitvoeren van de hulpverlening.
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Grondslag voor de persoonsgegevens
Grondslag voor deze persoonsgegevens is uw aanmelding als vrijwilliger bij het Meldpunt
Vrijwilligerswerk c.q. uw aanvraag voor hulp bij het Meldpunt Vrijwilligerswerk, telefonisch
of per e-mail.
Het Meldpunt Vrijwilligerswerk kan de volgende persoonsgegevens opvragen/opslaan:

voorletters

roepnaam (1)

tussenvoegsel

achternaam

adres

telefoonnummer(s)

E-mailadres

geboortedatum (1)
(1) alleen van vrijwilligers
Deze persoonsgegevens van vrijwilligers worden door het Meldpunt Vrijwilligerswerk
opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerkingen gedurende de periode dat u als
vrijwilliger actief bent. Lijsten met de persoonsgegevens worden uitsluitend beschikbaar
gesteld aan de vrijwilligers van het Meldpunt Vrijwilligerswerk.
Deze persoonsgegevens van cliënten worden door het Meldpunt Vrijwilligerswerk
opgeslagen gedurende de periode dat er hulp wordt geboden. De persoonsgegevens worden
ter beschikking gesteld aan de vrijwilliger van het Meldpunt Vrijwilligerswerk, die de
hulpvraag uitvoert.
Beëindiging van het vrijwilligerswerk c.q. hulpverlening
Na beëindiging van uw vrijwilligerswerk zijn uw persoonsgegevens uitsluitend toegankelijke
voor de ledenadministratie.
Na het afhandelen van uw hulpvraag worden uw persoonsgegevens binnen een redelijke tijd
vernietigd.
Als u bij beëindiging van uw vrijwilligerswerk c.q. na afhandeling van uw hulpvraag niet wilt
dat uw gegevens bewaard worden, dan moeten en zullen deze gegevens verwijderd worden.
Verstrekking aan derden
Persoonsgegevens, die u aan ons geeft, worden nooit aan derden verstrekt, met als
uitzonderingen:

De Klussenbus van de Stichting Klein Karwei De Bilt voor het doorgeven van een
aanvraag van een klus;

gevallen waarin wij wettelijke verplicht zijn deze gegevens te verstekken.
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Beveiliging
We hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om
persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Voorbeelden
hiervan zijn:

alle personen die namens het Meldpunt Vrijwilligerswerk van uw gegevens kennis
kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan;

de gegevens staan niet op een via internet toegankelijke plaats, waardoor kans op
hacken van de gegevens is uitgesloten;

we hanteren een gebruikersnaam- en wachtwoordbeleid op al onze systemen;

we maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij
fysieke of technische incidenten.

Rechten omtrent uw gegevens
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van
u ontvangen hebben. Om uw gegevens in te zien kunt u contact opnemen met ieder lid van
het bestuur, die het verzoek zal doorgeleiden naar de feitelijke beheerder van de gegevens.
Tevens kunt u bezwaar maken tegen verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel
hiervan).
Ook heeft u recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf
of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren
voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.
Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming
hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u
hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen niet uit dan heeft u altijd
het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tipons. Dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen
Als u naar aanleiding van onze Privacy verklaring nog vragen of opmerkingen heeft, neem
dan contact met ons op. U kunt zich wenden tot ieder lid van het bestuur.
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