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Privacyverklaring voor vaste vrijwilligers van Welkom in Utrecht
Hieronder verstaan we de vrijwilligers die op basis van een vrijwilligersovereenkomst taken
verricht voor Stichting Welkom in Utrecht.
Welke persoonsgegevens kunnen wij van u verwerken?
•
•
•
•
•
•
•

Naam
Adres/Verblijslocatie
E-mailadres
Telefoonnummers(s)
Gegevens die van belang zijn voor de werkzaamheden die u verricht, zoals uw
moedertaal
Geboortedatum
Indien nodig: bankrekeningnummer

Deze persoonsgegevens hebben we van u zelf verkregen. Wij geven nooit uw gegevens door
aan andere personen of organisaties als u daar niet vooraf uw toestemming voor hebt
gegeven, tenzij wij hiertoe wettelijk verplicht zijn. We geven dan bovendien alleen de
informatie door die nodig is.
In een enkel geval vragen we of we uw naam of andere persoonsgegevens mogen noemen
bijvoorbeeld voor een verslag op de sociale media of een jaarrapportage. Dit kan alleen met
uw nadrukkelijke toestemming.
Foto’s
Soms maken we foto’s van activiteiten en bijeenkomsten. We zullen dat vooraf aan het
maken van de foto’s aangeven, zodat u uw bezwaar kunt aangeven. We publiceren alleen
foto’s van mensen die herkenbaar in beeld zijn, als zij daar uitdrukkelijk toestemming voor
hebben gegeven.
Wat zijn de doeleinden en grondslagen voor de verwerking van persoonsgegevens?
We verwerken de door u verschafte persoonsgegevens in verband met uw vrijwilligerswerk
bij ons. Dit kan zijn
• Voor het onderhouden van contact met u;
• Om u van voor u relevante informatie te voorzien, bijvoorbeeld over bepaalde
werkzaamheden;
• Voor feedback en evaluaties;
• Voor het afhandelen van vragen en eventuele klachten;
• Voor publicaties (dit gebeurt alleen als u uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven)

Hoe lang worden de gegevens bewaard?
Wij bewaren de gegevens niet langer dan noodzakelijk is. Wij hanteren een standaard
bewaartermijn van 2 jaar nadat we voor het laatst contact hebben gehad én het niet
aannemelijk is dat u nog deel zal nemen of anderszins betrokken zult zijn bij onze activiteiten
en werkzaamheden. Uitgezonderd hiervan zijn de gegevens die wij langer moeten bewaren
omdat de wet ons dit verplicht.
U kunt op elk moment verzoeken vragen om uw persoonsgegevens te verwijderen. Dat
zullen we dan zo spoedig mogelijk doen als u niet meer voor ons werkzaam bent, tenzij wij
wettelijk verplicht zijn om uw gegevens te gebruiken of een bepaalde tijd te bewaren. Dan
mogen wij uw gegevens niet wissen. We kunnen het tevens niet terug draaien als gegevens
gepubliceerd zijn en daar indertijd toestemming voor is gegeven.
Wat zijn uw privacy rechten?
U heeft verschillende privacy rechten. Zo heeft u het recht uw persoonlijke gegevens in te
zien, om ze te laten wijzigen of ons te verzoeken gegevens te verwijderen. De gevraagde
aanpassingen zullen wij zo spoedig mogelijk doorvoeren. Ook kunt u bijvoorbeeld eerder
gegeven toestemming voor de verwerking van gegevens intrekken. Dat geldt ook voor de
overdracht van uw gegevens aan anderen.
Ook heeft u recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als daar
aanleiding voor is, dit kan hier.
Voor meer informatie over de rechten die u heeft op basis van de privacyregelgeving kunt u
terecht op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens. Zie deze webpagina voor een
overzicht van uw rechten onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
Welke maatregelen zijn getroffen om persoonsgegevens te beschermen?
Uw verwerkte persoonsgegevens zijn alleen toegankelijk voor noodzakelijke personen die
deze gegevens nodig hebben om hun functie bij Welkom in Utrecht uit te kunnen voeren. We
dragen zorg voor passende technische en organisatorische maatregelen om
persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies en tegen enige vorm van onrechtmatige
verwerking. Persoonlijke gegevens zijn opgeslagen in een beveiligde cloud die onder het
Nederlands recht valt. Het beschermingsniveau voldoet aan de Europese privacywetgeving.
Als er ondanks de maatregelen een ernstig datalek ontstaat, zullen we daarvan zo spoedig
mogelijk melding doen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Buiten de in deze
privacyverklaring genoemde situaties delen wij alleen persoonsgegevens
met anderen als dat wettelijk verplicht is of nodig is om onze of andermans rechten te
beschermen.
Contact
Indien u vragen heeft over de manier waarop wij omgaan met uw persoonsgegevens, inzage
wilt, een wijziging wilt laten doorvoeren of een verzoek heeft om gegevens te laten
verwijderen, dan kunt u contact met ons opnemen door een e-mail te sturen naar
info@welkominutrecht.nu

