Privacyverklaring
In deze privacyverklaring leggen wij uit hoe wij omgaan met jouw persoonsgegevens. We maken je in
deze privacyverklaring helder welke persoonsgegevens wij verzamelen en voor welke doeleinden wij
deze gebruiken. We leggen je ook uit hoe je jouw gegevens kunt inzien, wijzigen of verwijderen. We
vinden het belangrijk dat jij hier goed van op de hoogte bent en raden je aan deze verklaring
zorgvuldig te lezen.
Bijgewerkt op: 12 september 2018.

Stichting De Boei Dieren en privacy
De Boei is een stichting die kansarme jongeren begeleiding en onderdak biedt.
Daarbij verwerken wij privacygevoelige informatie, ook wel persoonsgegevens genoemd van de
jongeren die wij begeleiden en ook van onze vrijwilligers. In sommige gevallen werken wij bij de
uitvoering van ons werk samen met andere organisaties of bedrijven.
Persoonsgegevens worden door ons zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Daarbij houden wij ons aan de
eisen uit de privacywetgeving. Dat betekent bijvoorbeeld dat wij:
• duidelijk vermelden voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij op het
moment dat wij jouw persoonsgegevens uitvragen en via deze privacyverklaring;
• je eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om jouw persoonsgegevens te verwerken in
gevallen waarin jouw toestemming is vereist;
• het verzamelen van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn
voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt. Wanneer wij meer uitvragen dan noodzakelijk
is, dan doen wij dat alleen met jouw expliciete toestemming. We leggen je in dat geval helder uit
waarom we deze aanvullende gegevens uitvragen;
• jouw gegevens niet doorgeven aan derde partijen, tenzij dat nodig is om de gevraagde begeleiding
te kunnen bieden of wanneer wij daar wettelijk toe verplicht zijn;
• wanneer wij jouw gegevens delen, afspraken maken met derde partijen om er onder andere
voor te zorgen dat deze niet voor andere doeleinden worden gebruikt;
• passende beveiligingsmaatregelen nemen om jouw persoonsgegevens te beschermen en dat ook
eisen van partijen die in opdracht van ons persoonsgegevens verwerken.

Gebruik van persoonsgegevens
Bij het intakegesprek en gedurende de begeleiding laat je bepaalde gegevens bij ons achter. Dat
kunnen persoonsgegevens zijn. Wij verwerken niet altijd alle onderstaande gegevens.

Persoonsgegevens bewoners
Bij het intakegesprek vragen wij de volgende persoonsgegevens van jou:
• voornaam en achternaam,
• roepnaam,
• adres en woonplaats,

•
•
•
•

geboortedatum,
mobiele telefoonnummer,
BSN nummer,
kopie van ID-kaart.

Doeleinden
Wij verwerken bovenstaande gegevens voor een of meer van de volgende doeleinden:
• om te bepalen of je binnen onze doelgroep valt,
• om met jou te communiceren,
• om, zo nodig, een uitkering voor je aan te vragen,
• om een IB60 bij de Belastingdienst voor je aan te kunnen vragen,
• om een beheersrekening voor je aan te kunnen vragen bij de bank,
• om werk en/of dagbesteding voor je te kunnen regelen,
• om je in te kunnen schrijven bij Entrée.
Persoonsgegevens vrijwilligers
• voornaam en achternaam,
• adres en woonplaats,
• telefoonnummer,
• emailadres,
• functie bij De Boei.

Doeleinden
Wij verwerken bovenstaande gegevens voor een of meer van de volgende doeleinden:
• om met jou te communiceren,
• om de vrijwilligers onderling te laten communiceren.

Beveiligen en bewaren
Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot jouw
persoonsgegevens te beperken. Wij hebben hiervoor een informatiebeveilingsbeleid. Zo zorgen wij
dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot de gegevens, dat de toegang tot de
gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.
Wij bewaren de gegevens niet langer dan noodzakelijk is. Wij hanteren een standaard bewaartermijn
van maximaal 5 jaar. Uitgezonderd hiervan zijn de gegevens die wij langer moeten bewaren omdat de
wet ons dit verplicht, zoals gegevens voor de Belastingdienst.

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Het is aan te raden om deze
privacyverklaring geregeld te raadplegen.

Inzage, correctie, wijzigen en verwijderen van jouw gegevens

Er is een mogelijkheid om, met tussenkomst van een medewerker van De Boei, je gegevens in te zien
en te wijzingen.
Als je naar aanleiding van deze privacyverklaring contact met ons wilt opnemen, dan kan dat via
onderstaande contactgegevens.

Telefonisch

0653130577

E-mail

Via het contactformulier op onze website via info@stichtingdeboeidieren.nl

Post en bezoek

Van der Duyn van maasdamstraat 63; 6951 DS Dieren

