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Hoe gaan we met uw privacy om? 

Dat willen wij u met dit artikel uitleggen. 
 

 
Stichting NaoberzorgPunt KanZ Tienray gaat zorgvuldig met u persoonsgegevens 
om. Wij hechten veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In 
deze Privacy Policy willen we duidelijk maken hoe wij met uw persoonsgegevens 
omgaan. 
 
 
Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om 
met persoonsgegevens. Wij houden ons in alle gevallen aan de wet- en regelgeving 
waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit houdt in dat wij in 
ieder geval: 
 
 

• Uw persoonsgegevens verwerken voor het doel wat we met deze gegevens 
nastreven. De doelen en de persoonsgegevens zijn in deze policy beschreven. 

• Zo weinig mogelijk persoonsgegevens gebruiken en alleen gebruiken voor de 
doeleinden waarvoor ze nodig zijn. 

• Om uw toestemming vragen wanneer we ze nodig hebben. 
• Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen om 

de veiligheid van uw persoonsgegevens te kunnen garanderen. 
• Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen tenzij dit nodig is 

voor de uitvoering van doelen waarvoor we ze van u gekregen hebben. 
• Op de hoogte zijn van uw rechten m.b.t. uw persoonsgegevens, u hierop 

willen wijzen en deze respecteren. 
 
 
Als NaoberzorgPunt KanZ Tienray zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking 
van uw persoonsgegevens. Indien u nog vragen over de inhoud van deze privacy 
policy heeft kunt uw contact met de secretaris opnemen. Contactgegevens vindt u 
op de laatste bladzijde van dit document. 

 
Verwerking van persoonsgegevens van vrijwilligers: 

 
Wat doen wij met uw gegevens. Waar gebruiken wij ze voor? De gegevens 
worden gebruikt om: 
 

• Uw telefonisch, schriftelijk of via email te kunnen bereiken. 
• Om eventueel een match mogelijk te maken tussen een vrijwilliger en een 

hulpvrager. 
• Om u schriftelijk of via email op de hoogte te houden van de diverse 

activiteiten van NaoberzorgPunt KanZ. 
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En dat alleen met uw toestemming voor het verwerken van uw 
persoonsgegevens. 
 
Wij vragen aan u de volgende persoonsgegevens: Naam, adres, woonplaats, 
telefoonnummer, E-mail adres, geslacht en geboortedatum. 
 
Zolang u bij ons als vrijwilliger ingeschreven bent bewaren wij uw 
persoonsgegevens. 
 

Verwerking van persoonsgegevens van hulpvragers: 
 
Waarom bewaren wij persoonsgegevens van hulpvragers: 
 

• Om u telefonisch, schriftelijk of via email te kunnen bereiken n.a.v. een 
hulpvraag. 

• Om indien mogelijk een match te maken tussen een hulpvrager en een 
vrijwilliger. 
 

En dat alleen met uw toestemming voor het verwerken van uw 
persoonsgegevens. 
 
Wij slaan uw gegevens op zolang u actief hulp van een van onze vrijwilligers 
ontvangt. 
 

Foto’s en filmpjes die tijdens de activiteiten van KanZ gemaakt worden: 
 
Foto’s en filmpjes zijn ook persoonsgegevens. Wij zullen daarom altijd voor 
aanvang van een activiteit aan u vragen of u er bezwaar tegen heeft dat wij die 
op b.v. op onze website plaatsen. U kunt er op vertrouwen dat wij heel zorgvuldig 
te werk gaan als het gaat om welke foto’s of filmpjes wij voor promotie gebruiken. 
Het zijn bovendien kleine afbeeldingen, ze zijn niet zonder meer te kopiëren en 
we kunnen ze op ieder tijdstip weer verwijderen.  
 
We zouden graag zien dat iedereen die eenzaam is, de gezelligheid mist en/of 
hulp nodig heeft aan onze activiteiten mee doet. Met onze website en de foto’s 
en filmpjes willen we de drempel om mee te doen verlagen en mensen 
informeren maar u privacy moet mag niet in gevaar komen. Vertrouwen, privacy 
en zorg horen immers bij elkaar! 
 

Verstrekking van gegevens aan derden: 
 
De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derden verstrekken indien dit 
noodzakelijk is voor de hierboven omschreven doeleinden. 
Wij geven nooit persoonsgegevens door zonder een verwerkersovereenkomst. 
Met deze partijen maken wij afspraken over de beveiliging van uw gegevens. 
Verder zullen zij uw gegevens niet aan anderen verstrekken tenzij dit wettelijk 
verplicht en toegestaan is. Wij kunnen uw gegevens met anderen delen als u 
daar een schriftelijke toestemming voor geeft. Wij verstrekken geen gegeven aan 
partijen buiten de EU. 
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Minderjarigen: 

 
Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (jonger dan 
16 jaar) met een schriftelijke toestemming van de ouder, verzorger of iemand die 
dat wettelijk mag. 

Bewaartermijn: 
 

NaoberzorgPunt Kanz bewaart de persoonsgegevens niet langer dan nodig is 
voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. 
 

Beveiliging: 
 

Wij hebben passende technisch en organisatorische maatregelen genomen om 
persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. 
 

• Alle personen die namens NaoberzorgPunt Kanz uw gegevens kunnen 
inzien zijn gehouden aan de geheimhouding ervan. (AVG geautoriseerd) 

• We gebruiken inloggegevens op onze systemen. 
• We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen. 
• Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van het 

beschermen van uw persoonsgegevens. 
 

Rechten omtrent uw gegevens: 
 
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de uw persoonsgegevens. 
Ook heeft u het recht uw gegevens aan andere partijen door ons te laten over- 
dragen. Wij kunnen u vragen u te legitimeren voordat we uw gegevens 
overdragen. Uw toestemming voor het verwerken van uw gegevens kunt u altijd 
weer intrekken. 
 

Klachten: 
 
Voor klachten over het verwerken van uw persoonsgegevens kunt m.b.v. 
onderstaande gegevens contact met onze secretaris opnemen. U heeft altijd het 
recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Een 
autoriteit op het gebied van privacy bescherming. 
 

Vragen: 
 
Neem b.v. onderstaande gegevens contact met ons op als u vragen over de 
inhoud van deze Privacy Policy hebt. 

 
Contactgegevens: 

 
Huub Driessen 

Secretariaat Stichting NaoberzorgPunt KanZ 
Kloosterstraat 19 
5865AA, Tienray 

0478-691888 
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driessen.huub@home.nl 


