Heusden
Stichting Dorpsoverleg Heusden/Steunpunt Wonen Welzijn Zorg
Privacyreglement bescherming persoonsgegevens AVG
Gegevens organisatie.
Stichting Dorpsoverleg Heusden.
Onderdeel: Dorpssteunpunt Wonen, Welzijn, Zorg Heusden.
Adres Pastoor Arnoldstraat 3 5725 AN Heusden gem. Asten.
KVK nr. 17164084
Rekeningnummer IBAN: NL98 RABO 0143 8483 21
----------------------------------------------------------------------------------------Welzijnsactiviteiten, dagbesteding, eetpunt:
www.hartvanheuze.nl Dorpssteunpunt@gmail.com - 06 37 29 13 18
Overeenkomst voor verwerking met aangesloten vrijwilligers en deelnemers/vrijwilligers aan
activiteiten.
Wij respecteren de privacy en verwerken de persoonsgegevens in het kader van de Wet Bescherming
Persoonsgegevens en de Telecommunicatiewet, alleen voor het doel waarvoor de betrokkenen ze
heeft verstrekt.
Adresgegevens en persoonsgegevens betrokkenen
Emailadres/postadres en telefoonnummer.
Het door de betrokkene beschikbare e-mailadres, post en telefoonnummer wordt alleen gebruikt in
het kader waarvoor het bedoeld is.
Deze worden niet gebruikt voor het over brengen van informatie naar externe betrokkenen zonder
instemming van de eigenaar.
De persoonsgegevens worden door de organisatie niet voor andere doeleinden of op andere wijze
gebruikt dan waarvoor deze zijn verstrekt of haar bekend zijn geworden.
De gegevens van de betrokkenen zijn opgenomen in de functionele administratie van de organisatie
en zijn in te zien tijdens de activiteiten
Deze worden alleen gebruikt indien dit noodzakelijk is voor een adequate de administratie en
verwerking van de informatie.
Opslag van administratie en gegevens vindt plaats in een niet openbare ruimte in het gebouw.
De gegevens worden bewaard tot het moment dat ze geen functie meer hebben. D.w.z. nadat het
jaarverslag met cijfers over activiteiten en aantallen deelnemers is vastgesteld.
Gegevens in computerbestanden worden beheerd door de coördinator van het DSP. Het Google
account op de computer is beveiligd met het standaard Google beveiligingssysteem.
Foto’s
Foto’s van activiteiten met personen, worden gepubliceerd, in geval dat een toegevoegde waarde
heeft m.b.t. de organisatie, de vrijwilligers en voor de deelnemers.

Aan de deelnemers of de betreffende contactpersoon, wordt indien foto’s gebruikt worden voor
openbare doeleinden bij het aangaan van de overeenkomst eenmalig toestemming gevraagd.
Vertrouwelijkheid.
De organisatie houdt persoonsgegevens en vertrouwelijke informatie in het kader van de
overeenkomst alleen voor betrokkenen en op verzoek beschikbaar.
In geval er een ongeval m.b.t. de veiligheid is voorgevallen wordt dit door de verwerker zo spoedig
mogelijk en liefst binnen 24 uur gemeld bij de eindverantwoordelijke.
Bezwaarschrift.
Deelnemers kunnen bij klachten in de eerste plaats terecht bij de organisatie.
Bezwaar indienen kan bij de Nationale toezichthouder: de Autoriteit Persoonsgegevens over
bovenstaande regelingen en overeenkomsten, indien men dat op enig moment van belang acht. De
volgende link is daarvoor beschikbaar: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-deautoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

