Privacyverklaring Stichting Tante Lenie
Iedereen heeft recht op privacy. De regels over bescherming van de privacy van individuen is
sinds 25 mei 2018 geregeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De
AVG heeft ook invloed op onze manier van gegevensverwerking en informatiebeveiliging.
Hieronder leggen wij uit hoe wij deze regels binnen onze stichting toepassen.
De verantwoordelijke
De verantwoordelijke voor deze privacyverklaring is Stichting Tante Lenie. Onze
contactgegevens zijn:
Stichting Tante Lenie
Bargapark 65
5854 HD Nieuw Bergen
KvK: 09130039
Beginselen privacyrecht
Stichting Tante Lenie hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In
dit privacybeleid geven wij graag op een heldere en transparante wijze over hoe wij omgaan
met uw persoonsgegevens.
Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met
persoonsgegevens. Stichting Tante Lenie houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke weten regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit
brengt met zich mee dat wij:
• Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze
zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze
privacyverklaring.
• De verwerking van uw persoonsgegevens beperken tot enkel de gegevens die nodig
zijn voor de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt.
• Vragen om uw nadrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de
verwerking van uw persoonsgegevens.
• Passende technische en/of organisatorische maatregelen nemen zodat de beveiliging
van uw persoonsgegevens gewaarborgd is.
• Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor de
uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.
• Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hier op willen
wijzen en deze respecteren.
Doeleinden gegevensverwerkingen
Stichting Tante Lenie verwerkt uw persoonsgegevens voor volgende doeleinden:
• de aanmelding t.b.v. plaatsing voor gezinsweken,
• beoordeling door de plaatsingscommissie,
• het versturen van persoonlijke brieven en mailings,
• het uitnodigen voor deelname aan gezinsweken,
• de financiële administratie en verantwoording van bijdragen aan bevoegde
overheidsinstellingen.

Omvang van de verwerkte persoonsgegevens
Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u
verwerken:
• voornaam,
• tussenvoegsel,
• achternaam,
• adres,
• woon/vestigingsplaats,
• telefoonnummer,
• e-mailadres,
• geboortedatum,
• geslacht,
• (fysieke) beperkingen welke van belang zijn om deel te kunnen nemen aan de
gezinsweek,
• medische gegevens welke reden zijn voor deelname aan de gezinsweek,
• diëten en allergieën welke van belang zijn tijdens deelname aan de gezinsweek
Bewaartermijn
Stichting Tante Lenie bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het
doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. Dit betekent in de
praktijk het volgende:
• inschrijvingen via aanmeldformulier: gedurende de periode dat men is aangemeld tot
en met het verblijf tijdens de gezinsweek.
• deelnemers aan gezinsweek: gedurende de looptijd van de overeenkomst.
• ondersteunende en meewerkende bedrijven, vrijwilligers en/of geïnteresseerden:
gedurende de periode dat met gezien wordt als ondersteunende en meewerkende
bedrijven, vrijwilligers en/of geïnteresseerden.
Wij zijn wettelijk verplicht om de financiële gegevens minimaal 7 jaar te bewaren, dit wordt
de fiscale bewaarplicht genoemd.
Uw behandeldossier dienen wij op grond van de geldende regels minimaal 15 jaar te
bewaren.
Geen geautomatiseerde besluitvorming
Stichting Tante Lenie neemt geen beslissingen op basis van processen of softwarepakketten
die leiden tot geautomatiseerde besluitvorming. Wij zijn ons ervan bewust dat
geautomatiseerde besluitvorming de rechtspositie van de betrokkene, dus ook van u.
Daarom zorgen wij ervoor dat de gegevensverwerkingen worden gecontroleerd door een
van onze bestuursleden.
Uw persoonsgegevens en verstrekken aan derden
De gegevens die u aan ons verstrekt kunnen wij aan derden verstrekken, indien dit
noodzakelijk is voor de uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Zo kunnen wij
gebruikmaken van de diensten van een derde-partij voor:
• Het verblijf gedurende de gezinsweek,

•
•
•
•

Het vervoer gedurende de gezinsweek,
Bedrijven die de activiteiten organiseren gedurende de gezinsweek,
Vrijwilligers gedurende de gezinsweek,
Financiële verantwoording in de vorm van subsidies of anderszins.

Wij sluiten verwerkersovereenkomsten af met partijen aan wie wij uw persoonsgegevens
verstrekken. Wij geven uw persoonsgegevens een andere partijen niet eerder door voordat
wij een verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze verwerkers maken wij
duidelijke afspraken over informatiebeveiliging en gegevensbescherming ter bescherming
van uw persoonsgegevens.
Wij kunnen uw persoonsgegevens verder aan derden verstrekken als er een wettelijke
grondslag hiervoor bestaat. Een voorbeeld hiervan zijn, dat de toezichthouder financiële
gegevens opvraagt om de rechtmatigheid van de besteding van de budgetten te controleren.
In zo een geval zijn wij verplicht om medewerking te verlenen en binnen de grenzen van de
AVG inzage te verstrekken in de gegevens die wij verwerken.
Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens met derden delen, indien u een schriftelijke
toestemming hiervoor geeft.
Persoonsgegevens van personen jonger dan 16 jaar
Wij verwerken enkel persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar)
indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke
vertegenwoordiger. Deze toestemming bewaren wij gedurende de periode waarin wij de
persoonsgegevens van de minderjarige verwerken.
Maatregelen ter beveiliging van uw persoonsgegevens
Wij nemen passende technische en organisatorische maatregelen om persoonsgegevens van
u te beschermen tegen iedere vorm van inbreuk.
Bij deze maatregelen kunt u denken aan:
• Het maken van een periodieke back up,
• Virusscanner, firewall,
• Bewaren van papieren persoonsgegevens in afsluitbare ruimten,
• Opstellen van protocollen en procedures voor het handelen in geval van
informatiebeveiligingsincidenten,
• Opstellen van verwerkersovereenkomsten met derden over verwerking van
bestanden,
• Het houden van adequaat toezicht op de naleving van protocollen en wet- en
regelgeving,
• Het beperken van aantal bevoegden die toegang hebben tot de persoonsgegevens
die wij in onze bestanden hebben.
Uw rechten op grond van de AVG
Op grond van de AVG en de aanverwante privacyregels heeft u enkele rechten die u kunt
inzetten in verband met de verwerking van uw persoonsgegevens.

1. Recht op inzage. U heeft het recht om te weten welke persoonsgegevens wij van u
verwerken. Daarom kunt u bij ons een inzageverzoek indienen om te weten te komen
welke gegevens wij voor welke doeleinden gebruiken.
2. Correctierecht. U heeft het recht om de persoonsgegevens te corrigeren indien u van
mening bent dat uw dossier onjuistheden bevat.
3. Recht van verzet of verwijdering van persoonsgegevens. Indien u om welke reden
dan ook niet wenst dat wij uw persoonsgegevens verwerken, dan kunt u zich
verzetten tegen verwerking van uw persoonsgegevens. Ook kunt u ons vragen om uw
persoonsgegevens te verwijderen uit onze bestanden. Wij kunnen besluiten om uw
verzoek af te wijzen indien geldende wet- en regelgeving of andere belangen zich
hiertegen verzetten.
4. Recht van dataportabiliteit. Indien u naar een andere dienstverlener overstapt, kunt
u ons verzoeken om de gegevens in een gangbare formaat over te dragen aan de
nieuwe dienstverlener.
5. Recht om vergeten te worden. Op grond van de AVG heeft u het recht om ‘vergeten
te worden’. Dat betekent dat wij uw persoonsgegevens voorgoed uit onze bestanden
dienen te verwijderen na een gemotiveerd verzoek van u.
Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij uw verzoek inhoudelijk in behandeling
nemen. Dit zullen wij doen om te voorkomen dat iemand anders uw identiteit gebruikt en
misbruik maakt van de privacyrechten.
Vragen en opmerkingen?
Heeft u vragen of opmerkingen over deze privacyverklaring en wilt u met ons in contact
komen? Dan zijn wij bereikbaar via
Stichting Tante Lenie
Bargapark 65
5854 HD Nieuw Bergen
tantelenie@stichtingtantelenie.nl
Slotbepalingen
Het Nederlands is van toepassing op deze privacyverklaring.
Stichting Tante Lenie behoudt zich het recht deze privacyverklaring van tijd tot tijd aan te
passen. De meest actuele versie van de privacyverklaring zal dan op onze website worden
gepubliceerd.
Deze privacyverklaring is laatstelijk gewijzigd in januari 2019

