
ONZE TAAK 
Stichting Welzijn Putten werkt samen met inwoners aan een leefbaar Putten.  

Wij gebruiken uw informatie om onze taken uit te voeren.  

We delen alleen informatie die relevant is voor de uitvoering van onze taken 

Informatie wordt niet gebruikt voor commerciële doeleinden of aan partijen 
verstrekt die andere belangen hebben 

Welke informatie wij van u gebruiken hangt af van de diensten die u bij ons 
afneemt. Lees hier meer over in onze privacyverklaring 



PARTNERS & LEVERANCIERS 
Stichting Welzijn Putten werkt samen met partners zoals Appetito, Medipoint,  
woningstichting Putten, Buurtzorg Jong en Stimenz en gemeente Putten 

Samenwerking vraagt om een zorgvuldige afweging; de beste dienstverlening en 
tegelijk uw privacy beschermen 

Wij verkopen, verruilen of verhandelen uw persoonsgegevens nooit aan derden 

Bekijk het overzicht van samenwerkingpartners waarmee we uw gegevens 
delen. Lees hier meer over in onze privacyverklaring 



VRIJWILLIGERS 
Stichting Welzijn Putten brengt vraag en aanbod van bewoners bij elkaar.  
Onze vrijwilligers leveren diensten aan andere inwoners.  

Uw persoonsgegevens zijn in goede handen, ook bij onze vrijwilligers.  
We hebben goede afspraken gemaakt die uw privacy waarborgen. 

Wij delen alleen die gegevens die strikt noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de 
diensten. Bijzondere persoonsgegevens worden nooit gedeeld. 

Welke informatie wij van u gebruiken hangt af van de diensten die u bij ons 
afneemt. Lees hier meer over in onze privacyverklaring 



OPDRACHTGEVERS 
Stichting Welzijn Putten werkt in opdracht van de gemeente Putten.  
We verwerken soms persoonsgegeven die wij van de gemeente ontvangen, zoals  
bijvoorbeeld bij het verzorgen van het mantelzorgcompliment. 

We hebben duidelijke afspraken gemaakt met de gemeente Putten die vastgelegd 
zijn in een verwerkingsovereenkomst.  

Uw gegevens worden nooit langer bewaard dan strikt noodzakelijk.  

Bekijk de opdrachten die wij voor de gemeente uitvoeren. Lees hier meer 
over in onze privacyverklaring 



INTERN 
Stichting Welzijn Putten werkt volgens vaste richtlijnen die uw privacy waarborgen 

We delen alleen informatie alleen met partijen waar we een 
verwerkingovereenkomst mee hebben gesloten.  
We zijn zuinig op uw gegevens; data wordt versleuteld opgeslagen en verstuurd 

We laten geen documenten slingeren. Dossiers worden opgeborgen achter slot en 
grendel. We leggen niet meer vast dan strikt noodzakelijk is. 

Lees meer over de beveiliging in onze privacyverklaring 




