PRIVACYVERKLARING

PRIVACYVERKLARING
Hieronder leest u hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan. Dat doen wij uiteraard zo
zorgvuldig en vertrouwelijk mogelijk.

OVER ONS
Stichting Welzijn Putten
Brinkstraat 91, 3881 BP Putten

VRAGEN OF EEN VERZOEK INDIENEN?
mijngegevens@swputten.nl
0341-357078

PERSOONSGEGEVENS
Wij verwerken de volgende gegevens van u:
1.

Voor en achternaam

2.

Adres en woonplaats

3.

Telefoonnummer

4.

Mailadres

5.

Bankrekeningnummer (indien van toepassing)

HOE KOMEN WE AAN UW GEGEVENS?
U heeft zich ingeschreven voor een activiteit of aangemeld voor onze nieuwsbrief. U heeft ons
benaderd met een hulpvraag. We verzorgen bijvoorbeeld uw maaltijd via Appetito of we helpen
u aan hulpmiddelen via Medipoint.

DOELEINDEN
We verwerken uw gegevens alleen wanneer we dat volgens de AVG mogen en voor de
doeleinden die we hieronder hebben beschreven.
Het organiseren van ontmoeting: u heeft zich ingeschreven voor een activiteit. Voor het
uitvoeren van onze taak is het nodig om uw gegevens te verwerken.
Het matchen van hulpvraag en aanbod: u heeft bij ons gevraagd te helpen. Wij zoeken met
onze vrijwilligers naar een passende oplossing. Voor het uitvoeren van deze taak is het nodig om
uw gegevens te verwerken.

Het verzorgen van maaltijden: u heeft een abonnement bij Appetito. Wij verzorgen
de bestellingen en regelen de bezorging van uw maaltijd. Met Appetito hebben wij een
verwerkersovereenkomst om uw gegevens te kunnen verwerken.
Het verzorgen van het mantelzorgcompliment: voor de gemeente Putten verzorgen wij
de nominatie en de uitbetaling van het mantelzorgcompliment. Hiervoor hebben wij ook
uw bankgegevens nodig. Na uitbetaling van het mantelzorgcompliment vernietigen wij alle
gegevens.
Het uitlenen van hulpmiddelen: voor Medipoint verzorgen wij de uitleen van hulpmiddelen.
Wij verwerken de gegevens die nodig zijn voor het lenen/huren van een hulpmiddel direct online
in het Medipoint systeem. Deze gegevens worden niet bij ons opgeslagen. Voor deze verwerking
heeft Medipoint met ons een verwerkingsovereenkomst afgesloten.
Nieuwsbrief: Als u zich ingeschreven heeft voor een activiteit of u heeft een hulpvraag bij ons
neergelegd willen we u graag op de hoogte houden nieuws over Stichting Welzijn Putten. We
verwerken uw naam en emailadres om informatie te versturen. Onder elke nieuwsbrief staat
een mogelijkheid om uit te schrijven.
Registratiesysteem: wij leggen vragen en afspraken met u vast in een CRM systeem zodat
onze dienstverlening optimaal blijft. We bewerken niet meer gegevens dan noodzakelijk voor
het uitvoeren van onze taak. Jaarlijks leggen wij verantwoording af aan de gemeente. Hiervoor
worden geanonimiseerde gegevens uit ons CRM systeem gebruikt.

DOORGEVEN VAN PERSOONSGEGEVENS
We delen uw gegevens mogelijk met de volgende verwerkers en partners:
•

ICT-leverancier (serveropslag)

•

CRM-systeem (klantregistratie)

•

Website hosting

•

E-mailservers en mailprogramma’s (nieuwsbrieven)

•

Reserveringsprogramma (activiteitenagenda)

•

Gemeente Putten en partners in het sociaal domein

•

Appetito

•

Medipoint

•

Betaaldiensten (banken)

DOORGIFTE DERDE LANDEN
We verwerken uw gegevens zoveel mogelijk binnen de EU, maar soms ontkomen we er niet
aan ook diensten van buiten de EU in te zetten. Deze bedrijven zijn gevestigd in een door de
Europese Commissie aangewezen adequaat land.
Met alle verwerkers hebben we een ververwerkersovereenkomst gesloten.

UW RECHTEN
We informeren u graag over de rechten die u heeft en de invloed die u kunt uitoefenen op
de verwerking van uw persoonsgegevens. Wilt u een van deze rechten uitoefenen, neem dan
contact op per e-mail via mijngegevens@swputten.nl

INZAGE, RECTIFICATIE EN WISSING
U heeft het recht om te weten welke persoonsgegevens we van u hebben en u mag vervolgens
verzoeken deze te laten rectiﬁceren of wissen.

BEPERKING
U heeft het recht ons te verzoeken de verwerking van uw gegevens te beperken, bijvoorbeeld,
als de gegevens niet meer juist zijn, de verwerking onrechtmatig is, we uw gegevens niet meer
nodig hebben of in afwachting van een beslissing op het bezwaar dat u heeft gemaakt tegen de
verwerking.

RECHT OP BEZWAAR
U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Maakt
u bijvoorbeeld bezwaar tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing, dan zullen we
uw gegevens daar niet meer voor inzetten.

GEGEVENSOVERDRAAGBAARHEID
U heeft het recht uw persoonsgegevens van ons in een gangbare en machinaal leesbare vorm
te ontvangen, zodat u deze aan een andere partij kunt overdragen, wanneer u ons toestemming
had gegeven om uw gegevens te verwerken en wanneer de verwerking geautomatiseerd is
gedaan.

TOESTEMMING INTREKKEN
Hebben we uw gegevens voor een bepaald doel verkregen op basis van uw toestemming, dan
mag u deze toestemming te allen tijde intrekken. Het intrekken van toestemming doet geen
afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking voor de toestemming.

KLACHTEN
Heeft u klachten over hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan? U heeft het recht om klachten
in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelfdoen/privacyrechten/klacht-indienen-bij-de-ap

BEVEILIGING PERSOONSGEGEVENS
We hebben passende organisatorische en technische maatregelen genomen om
persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of andere onrechtmatige verwerkingen. Deze
maatregelen zorgen voor een beveiligingsniveau dat past bij de gegevens die wij verwerken. We
maken gebruik van beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en ﬁrewall. Wij versturen uw
gegevens via een beveiligde internetverbinding TLS (voorheen SSL).
COOKIES
Voor een zo goed mogelijke werking van deze onze website worden cookies gebruikt. Een cookie
is een klein bestandje dat door onze website wordt meegestuurd en door uw browser op de
computer of telefoon wordt geplaatst. De informatie die in de cookie is opgeslagen kan naar onze
website teruggestuurd worden, wanneer je de website opnieuw bezoekt. Lees meer over digitale
veiligheid op deze site:
https://veiliginternetten.nl/themes/privacy/situatie/mijn-browsegeschiedenis-wissen-als-ik-eenbrowser-/?type=q
GOOGLE ANALYTICS
Omdat we graag willen weten hoe onze bezoekers de website gebruiken, zodat we het gebruik van
de site kunnen optimaliseren, gebruiken wij Google Analytics. Via deze website worden er daarom
analytische cookies geplaatst. Lees er meer over op deze site:
https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=nl
WIJZIGINGEN
Het kan zijn dat we onze privacyverklaring moeten wijzigen, bijvoorbeeld omdat we een andere
werkwijze zijn gaan hanteren. We zullen de nieuwe privacyverklaring altijd op onze website
publiceren.

