Privacyverklaring
Zoals je misschien weet is per 25 mei 2018 de Algemene Verordening
Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum
privacywetgeving geldt. Kort samengevat komt het erop neer dat organisaties alleen
persoonsgegevens mogen opslaan met toestemming van die persoon, dat deze gegevens
alleen voor het doel mogen worden gebruikt waarvoor ze verstrekt zijn en dat ze niet aan
derden mogen worden gegeven.
Stichting De PassieWaard is een stichting zonder winstoogmerk met als doel
A Dagactiviteiten voor mensen met een niet - aangeboren hersenletsel of chronische
aandoening. Mensen die door hun situatie behoefte hebben aan een zinvolle en plezierige
tijdsbesteding.
B Exposities en mogelijk verkoop van eigen gemaakte kunstwerken.
C Het beheren van, besturen van, adviezen directie en vrijwilligers.
Via onze website geven wij informatie over onze stichting. De PassieWaard heeft ten
behoeve van de verspreiding van de nieuwsbrief uw naam en mailadres opgeslagen. Wij
gebruiken uw mailadres uitsluitend hiervoor en om u op de hoogte te houden van
gebeurtenissen bij ons dagactiviteitencentrum. De PassieWaard respecteert uw privacy;
wij zullen nooit zonder toestemming informatie aan derden verstrekken. Mocht u onze
nieuwsberichten op enig moment niet langer meer willen ontvangen, dan kunt u dat aan
ons doorgeven en zullen wij dat in onze administratie verwerken.

Gebruik van persoonsgegevens
Bij het gebruik van onze diensten laat je bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen
persoonsgegevens zijn. Wij verwerken niet altijd alle onderstaande gegevens. Dat is
namelijk afhankelijk van welke diensten en functionaliteiten je gebruik van maakt.
Wij kunnen de volgende gegevens van jou verwerken:
- Naam, adres, postcode en woonplaats
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Geboortedatum
- BSN-nummer
- Identiteitsbewijs
- Betaling gegevens zoals bankrekening
- Gegevens contactpersonen
- Gegevens opleiding
- Gegevens functioneren en beoordeling

Doeleinden
-

Afsluiten overeenkomsten.
Opstellen en onderhouden ondersteuningsplan.
Declaraties geleverde zorg- en dienstverleningen
Communicatie over een dienst, activiteiten, en trainingen.
Berekening van inkomsten en uitgaven door administratiekantoor.
Communicaties met andere zorg verlenende organisaties.
Intern beheer.
Om je vragen en of klachten te behandelen.
Uitvoeren van betalingen.

Beschermen en bewaren
Wij nemen passende maatregelingen om misbruik tot jouw gegevens te beperken. Zo
zorgen wij dat alleen medewerkers die dit nodig hebben voor hun werk, de
persoonsgegevens kunnen inzien en verwerken. Iedereen die toegang heeft tot de
persoonsgegevens gaat hier zorgvuldig mee om en is gebonden aan
geheimhoudingsplicht. Wij bewaren de gegevens niet langer dan noodzakelijk is.
Wij publiceren nooit zonder toestemming persoonsgegevens.
Jouw persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt voor het doel waartoe deze zijn
verkregen. Je kunt altijd jouw toestemming intrekken.

Welke rechten voor jou
Elke betrokkene heeft het recht op inzage, verbetering, verwijdering van jouw
persoonsgegevens. Je kunt te allen tijde om inzage vragen of om je gegevens te
wijzigen.
Heb je toch nog vragen?
Neem gerust contact op via onderstaande contactgegevens.
E-mail: info@depassiewaard.nl
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