Privacyverklaring
Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens en is opgesteld in
overeenstemming met de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). In het kort willen
wij u aangeven dat de eventuele gegevens die wij van u en door u krijgen bij ons in veilige handen zijn.
Indien u wenst is het volledige regelement op te vragen bij onze organisatie.
Gebruiker van deze privacyverklaring en verantwoordelijke voor verwerking van gegevens zijn wij, Stichting
Welzijn Ouderen Dongen, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 41100113
Persoonsgegevens
Waarom wij uw gegevens bewaren:
Uw contactgegevens (zoals naam, e-mail, adres, telefoonnummer) zijn enkel voor SWOD. Wij gebruiken
deze om contact met u te houden. Wij vragen alleen naar uw contactgegevens nadat u ja heeft gezegd om
deel te nemen aan één van onze activiteiten of diensten.
Verwerken persoonsgegevens
Mocht u diensten afnemen waar uw medische achtergrond van belang is, dan vragen we u waarschijnlijk
om meer gegevens. Bijvoorbeeld in een inschrijfformulier of tijdens een gesprek. Alles wat geschreven en
gezegd is blijft bij ons. Wij vragen alleen naar zaken die van belang zijn voor uw eigen welzijn. En mocht het
nodig of zinvol zijn dat wij informatie over of van u doorgeven dan is dat uiteraard alleen met uw
toestemming.
Beveiliging
Bij wet wordt van ons verlangd dat wij uw gegevens beschermen. Dat doen wij ook. Alles wat we bespreken
blijft intern. Mailverkeer blijft in onze computers, welke zijn beveiligd met een code. Wij maken gebruik van
een betrouwbare server en vertrouwen op de bescherming van gegevens door onze systeembeheerder.
Wij gebruiken geen cookies.
Niet digitale gegevens
Een enkele keer schrijven wij iets over u en bewaren dat in een afgesloten kast. U mag er gerust op zijn dat
we niets van uw persoonlijke gegevens delen met anderen zonder uw toestemming. Tenzij daar een
administratieve of wettelijke verplichting voor geldt, of er een gerechtelijk bevel voor is.
Termijnen waarop wij gegevens bewaren
Omdat we al genoeg te bewaren hebben in het leven zullen wij uw gegevens niet langer bewaren dan
logisch of nodig is. Uiteraard houden we ons aan de wettelijke en fiscale verplichtingen zoals de plicht aan
de Belastingdienst van het 7 jaar bewaren van facturen. Maar verder zullen wij gegevens van u niet langer
bewaren dan noodzakelijk voor het werk dat we doen.
Uw rechten
Wij respecteren uw privacy. Het recht om uw gegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen heeft u
ten alle tijd. U mag ons hierover altijd aanspreken.
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