PRIVACYSTATEMENT VRIJWILLIGERS ASVZ
In deze verklaring staat alles over de manier waarop persoonsgegevens van vrijwilligers van
ASVZ verzameld worden en hoe hiermee wordt omgaan. Soms verandert deze verklaring.
Het daarom belangrijk deze regelmatig opnieuw te lezen.
Gegevens
ASVZ is er voor iedereen met een verstandelijke beperking: jong en oud, licht en zwaar verstandelijk beperkt.
Voor al deze mensen biedt ASVZ diagnostiek, behandeling en begeleiding. We focussen ons nadrukkelijk op wat
een cliënt, zo veel mogelijk met hulp uit zijn netwerk, wél kan. Onze ondersteuning is zo kort als mogelijk en zo
lang als nodig. ASVZ respecteert de privacy van de bezoekers van deze website. Als
verwerkingsverantwoordelijke draagt ASVZ er zorg voor dat door bezoekers achtergelaten gegevens vertrouwelijk
worden behandeld.
ASVZ / https://www.asvz.nl
Touwbaan 1, 3363 WB Sliedrecht
0184 – 491 200
Postbus 121, 3360 AC Sliedrecht
Kamer van Koophandel: 2436 3841 / vestigingsnummer: 000024210366
Doel
ASVZ verzamelt persoonsgegevens van (potentiële) vrijwilligers om met hen in contact te komen en te blijven en
hun vrijwillig aangeboden diensten te matchen met de vraag naar inzet van vrijwilligers. Contactgegevens worden
vervolgens gebruikt om nieuwsbrieven te versturen. Gegevens worden alleen verwerkt met de toestemming van
de vrijwilliger of bijvoorbeeld op basis van een overeenkomst.
Welke gegevens van (potentiele) vrijwilligers (betrokkenen) verwerkt ASVZ?
ASVZ verwerkt persoonsgegevens doordat u deze (al dan niet via deze website) aan ons verstrekt. De
persoonsgegevens die wij van (potentiële) vrijwilligers (kunnen) verwerken zijn:










Voor- en achternaam
Naam, adres en woonplaats
E-mailadres
Telefoonnummer(s)
Vrijwilligersovereenkomst
Eventuele correspondentie
Declaraties en in dat geval ook en bankrekeningnummer
Overige persoonsgegevens die u verstrekt bv door formulieren, in correspondentie of telefonisch
Internetbrowser en apparaat type

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens
ASVZ heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze
toestemming hebben van ouders of voogd. ASVZ kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is.
Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen
dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat
wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact
met ons op via info@asvz.nl

Wie ontvangt deze gegevens
De gegevens die wij ontvangen worden beheerd door ASVZ, ondersteunt door (software van) AdSyCo BV te
Haamstede.
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Opslag
Wij bewaren deze gegevens niet langer dan noodzakelijk is. Voor
vrijwilligersovereenkomsten betekent dit dat wij de gegevens die op de overeenkomst staan
bewaren zolang de overeenkomst duurt.
Beveiliging
Zowel intern als met externe partijen zijn afspraken gemaakt over en vindt er voortdurend controle plaats op de
veilige werking van de software. Concreet zijn technische en organisatorische maatregelen getroffen om
onrechtmatig gebruik van persoonsgegevens van vrijwilligers te voorkomen.
Rechten van vrijwilligers
Als ‘betrokkenen’ kunnen zij een beroep doen op een recht dat de Privacy-verordening toegekend heeft. Daarbij
gaat het o.a. om recht op inzage, aanvulling, correctie, verwijdering en/of een verzoek om beperkt gebruik.
Daarnaast kan gevraagd worden de gegevens aan een ander over te dragen of te wissen. Voor vragen mailen
naar: vrijwilligers@asvz.nl
Grondslag
ASVZ verwerkt persoonsgegevens meestal op basis van toestemming of op basis van een overeenkomst. Er
kunnen echter ook gerechtvaardigde belangen zijn. Concreet is dit het belang van goede zorg voor cliënten van
ASVZ.
Hoe lang worden de gegevens van vrijwilligers bewaard?
ASVZ bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw
gegevens verzameld zijn. Bij aanmelding voor vrijwilligerswerk in elk geval totdat er contact geweest en eventueel
een match tot stand gebracht is, tenzij u hier eerder vanaf ziet. Verder tijdens het als vrijwilliger aan onze
organisatie verbonden zijn. Ten slotte een jaar na beëindiging, tenzij er een gerechtvaardigd belang is uw
gegevens langer te bewaren.
Delen van gegevens met derden
ASVZ verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u
of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Cookies
ASVZ gebruikt alleen technische, functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een
cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer,
tablet of smartphone. Deze cookies bevatten geen informatie waarmee u als persoon geïdentificeerd kunt
worden. Ook zijn cookies niet schadelijk voor uw computer. Wel bevatten deze cookies informatie over uw bezoek
aan deze website of over het gebruik van sociale media op deze website. Wij doen dit voor de technische werking
van de website en uw gebruiksgemak. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen
dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de
instellingen van uw browser verwijderen.
Klachten
ASVZ wil u er op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de
Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-metde-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons
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