Privacyverklaring
Uw privacy is belangrijk voor ons!
Daarom verwerken wij uw persoonsgegevens in overeenstemming met wet- en
regelgeving op een behoorlijke en zorgvuldige wijze. In deze verklaring leggen
wij uit hoe we met uw persoonsgegevens omgaan.
Verantwoordelijke
De Maalderij, ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer ……………
is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens, zoals
weergegeven in deze privacyverklaring.
Contactgegevens Verantwoordelijke
De Maalderij,
Peperstraat 4
5368AE Haren
Functionaris voor Gegevensbescherming
In onze organisatie zijn wij verplicht, op basis van wet- en regelgeving, om een
Functionaris voor Gegevensbescherming (FG) aan te stellen. Gelet op de omvang
van de organisatie is de eigenaar tevens Functionaris voor Gegevensbescherming
en zij zal toezien, dat iedere betrokkene bij de organisatie handelt volgens de
regels, die hieronder staan beschreven.
Persoonsgegevens die wij verwerken, met welk doel en op basis van
welke grondslag
Wanneer u als cliënt wordt ingeschreven bij de Maalderij:
De gegevens die wij van u vragen hebben wij noodzakelijkerwijs nodig om de
juiste diensten aan u te kunnen leveren. Dit kunnen NAW-gegevens zijn,
contactgegevens zoals een e-mailadres en telefoonnummer en ook medische
gegevens, indien die van toepassing zijn. Dit is noodzakelijk om diensten op een
deugdelijke en vakkundige manier aan u te leveren. Deze gegevens kunnen
alleen door de functionaris gegevensbescherming worden ingezien en worden zo
opgeborgen, dat deze niet toegankelijk zijn voor derden.
M.b.v. tot het maken en verspreiden van foto’s van u zullen bij de intake
schriftelijke afspraken gemaakt worden en deze worden middels een
handtekening vastgelegd.
Dit zal ook gebeuren met de vrijwilligers en ook aan hen wordt gevraagd om een
schriftelijke toestemming.
Een iedereen heeft het recht om hierin geen toestemming te verlenen.
Alle betrokkenen in de organisatie zullen op de hoogte worden gesteld van de
afspraken die gemaakt zijn met de cliënten.
Omdat wij transparant willen zijn en u willen laten zien dat wij uw privacy serieus
nemen, kunt u ons ten allen tijde vragen welke gegevens wij van u verwerken.
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Ook zullen wij u vooraf ten allen tijde toestemming vragen, als er gegevens
verstrekt moeten worden aan derden.
Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
De Maalderij bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de
doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te
verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering,
gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je
toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen
naar mail adres.
Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
De Maalderij neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt
passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste
openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Wij verlangen dit ook
van derden die wij inschakelen en die uw gegevens verwerken. Als u het idee
hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van
misbruik, neem dan contact op met de directie van de Maalderij.
Vragen?
U kunt uw vragen en verzoeken met betrekking tot de verwerking van uw
persoonsgegevens per mail richten aan mail-adres. De Maalderij wil u er tevens
op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale
toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via hun website
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl.
Publicatie, inwerkingtreding en wijzigingen
De datum van publicatie geldt als datum van inwerkingtreding. De Maalderij
behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring op ieder moment aan te
passen. Wanneer de nieuwe verklaring dan is gepubliceerd, treedt deze vanaf dat
moment tevens in werking.
Publicatiedatum en datum inwerkingtreding: 24 mei 2018
Ondertekening:
Ik, naam cliënt,
verklaar hierbij, dat ik met de directie van De Maalderij
afspraken heb gemaakt over mijn persoonsgegevens en op de hoogte ben van de
bescherming van mijn gegevens door de Maalderij .

Handtekening:
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