Privacy & disclaimer
Privacyverklaring van de Stichting Diaconaal Fonds voor Bijzondere Noden
Barendrecht, hierna te noemen het “Fonds”.
Het Fonds hecht er groot belang aan alle werkzaamheden uit te voeren conform de
Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Persoonlijke gegevens worden
met zorg behandeld en beveiligd.
Het Fonds verwerkt persoonsgegevens. In deze privacyverklaring informeren wij u
over de doeleinden waarvoor persoonsgegevens verwerkt worden, hoe u uw privacy
rechten kunt uitoefenen en overige informatie die voor u van belang kan zijn.
Deze privacyverklaring is van toepassing op alle activiteiten van het Fonds en geeft
per onderwerp de meest relevante informatie.
Het Fonds gaat op zorgvuldige wijze met persoonsgegevens om en handelt binnen de
grenzen van de wet, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming
(AVG).
Het Fonds vindt het van essentieel belang dat de persoonlijke gegevens van haar
cliënten, vrijwilligers, medewerkers en overige relaties – ‘de betrokkenen’- met de
grootst mogelijke zorgvuldigheid worden behandeld en beveiligd. Wij willen ook open
zijn over de wijze waarop uw gegevens door ons worden verwerkt. Daarom lichten wij
dit hieronder toe. Voorop staat, dat wij ons in alle gevallen houden aan de eisen die de
AVG ons stelt. U kunt uw persoonlijke gegevens, die bij ons geregistreerd staan, altijd
bij ons opvragen, inzien, laten wissen of wijzigen.
1. Verantwoordelijke
Het Fonds is de verantwoordelijke in de zin van de AVG.
Voor vragen zijn wij als volgt bereikbaar:
Stichting Diaconaal Fonds voor Bijzondere Noden Barendrecht
p/a Stichting KijkopWelzijn
Binnenlandse Baan 30
2991 EA Barendrecht.
email: secretaris@diaconaalfondsbarendrecht.nl
Telefoon: 06 – 36 38 47 87
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2. Voor welke doeleinden verwerkt het Fonds uw persoonsgegevens?
Het Fonds verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Het afhandelen van een betaling;
- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te
kunnen voeren;
- Het aan huis bezoeken van cliënten indien dit nodig is om onze dienstverlening
uit te kunnen voeren.
3. Welke persoonsgegevens verzamelt Het Fonds?
Het Fonds verzamelt verschillende categorieën persoonsgegevens:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

NAW-gegevens (naam, adres, woonplaats);
bankrekeningnummer (IBAN);
telefoonnummer;
leeftijd of geboortedatum;
geslacht;
e-mailadres;
gezinssamenstelling;
burgerlijke staat;
zo nodig: andere noodzakelijke gegevens voor de uitvoering van de aanvraag
die aan het Fonds is gedaan.

Het Fonds kan bijzondere persoonsgegevens verwerken. Dat betreft gegevens, zoals
financiële situatie, die voor de uitvoering van de activiteiten voor het Fonds
noodzakelijk zijn.
Het Fonds verzamelt persoonsgegevens direct bij u, maar in voorkomende gevallen
ook via derden, voor zover dat in overeenstemming is met de AVG.
4. Bewaartermijnen
Het Fonds bewaart uw persoonsgegevens in overeenstemming met de AVG. De
gegevens worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk is om de doelen te
bereiken waarvoor de gegevens verzameld zijn. Echter de gegevens uit een aanvraag
worden maximaal vijf jaar bewaard. Na het verstrijken van de bewaartermijn worden
de gegevens vernietigd. Deze bewaartermijn wordt gehanteerd om het Fonds in staat
te stellen de aanvraag en eventuele vervolgaanvragen aan het eigen beleid te toetsen.
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5. Beveiliging persoonsgegevens
Het Fonds draagt zorg voor passende technische en organisatorische maatregelen om
uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies en tegen enige vorm van
onrechtmatige verwerking.
Op het beheer van alle data bestanden van het fonds is de ‘handleiding protocol
melding datalekken’ van toepassing.
Bij het uitdiensttreden van een bestuurslid, worden in nabijheid van de voorzitter of
een gedelegeerd bestuurslid, binnen één maand de data overgedragen of vernietigd.
Wanneer een bestuurslid of een andere vrijwilliger aangeeft te willen stoppen met haar
of zijn activiteiten, worden in de nabijheid van de coördinator binnen één maand de
gegevens overgedragen of vernietigd.
6. Hoe
zorgt
Het
persoonsgegevens?

Fonds

voor

vertrouwelijke

omgang

met

Het Fonds gaat vertrouwelijk om met persoonsgegevens. Ook neemt Het Fonds
passende technische en organisatorische maatregelen, zodat persoonsgegevens
worden beschermd. Het Fonds deelt persoonsgegevens alleen in overeenstemming
met deze privacyverklaring en alleen met derden, wanneer dat geoorloofd is en
zorgvuldig gebeurt.
7. Gegevensdeling met derden
Tenzij in deze privacyverklaring genoemd, worden uw persoonsgegevens niet
verhuurd, verkocht of op andere wijze gedeeld met of verstrekt aan derden. Het Fonds
kan uw (persoons)gegevens met derden delen, wanneer u daar zelf toestemming voor
hebt gegeven.
Het Fonds verstrekt persoonsgegevens aan handhavende autoriteiten of fraude
bestrijdende organisaties, wanneer dat noodzakelijk is om te voldoen aan een
wettelijke verplichting (vordering).
8. Uw privacyrechten
Uw rechten als betrokkene zijn:
• recht van informatie;
• recht op inzage;
• recht op verbetering, aanvulling, verwijdering of afscherming;
• recht op dataportabiliteit;
• recht op vergetelheid;
• recht op beperking van de verwerking.
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Voor het uitoefenen van (een van deze) rechten, kunt u een verzoek richten aan de
Het Fonds. Houd er rekening mee dat het verstrekken van een kopie van een
legitimatiebewijs nodig kan zijn om uw identiteit te controleren. Het is van belang dat
u, indien u een kopie van uw legitimatiebewijs verstrekt, het BSN, document
identificatienummer en de Machine-Readable Zone (MRZ) zwart (of anderszins
onleesbaar) voor Het Fonds maakt.
Stuur uw verzoek naar:
Stichting Diaconaal Fonds voor Bijzondere Noden Barendrecht
p/a Stichting KijkopWelzijn
Binnenlandse Baan 30
2991 EA Barendrecht
e-mail: secretaris@diaconaalfondsbarendrecht.nl
Telefoon: 06 – 36 38 47 87
U kunt ook, als u het niet eens bent met een bepaalde verwerking van uw
persoonsgegevens, een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Zie
hiervoor www.autoriteitpersoonsgegevens.nl
Vragen
Heeft u naar aanleiding van deze informatie nog specifieke vragen of opmerkingen
over onze privacyverklaring? Neem dan gerust contact met ons op. U kunt hiervoor
bovengenoemd telefoonnummer of (e-mail) adres gebruiken
Deze privacyverklaring is vastgesteld op 3 juni 2020.
Het Fonds behoudt zich het recht voor om, waar nodig, wijzigingen aan te brengen in
de privacyverklaring. U bent zelf verantwoordelijk voor het op de hoogte blijven van de
laatste versie van deze privacyverklaring. We raden u aan regelmatig na te gaan of er
aanpassingen zijn.
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