Privacy Statement Fonds Bijzondere Noden Almere
Dit is het Privacy Statement van Fonds Bijzondere Noden Almere (Het FONDS). Om u goed van dienst te zijn en om ons
werk zo efficiënt en effectief mogelijk uit te voeren, verwerkt HET FONDS uw persoonsgegevens.
HET FONDS acht een zorgvuldige omgang met uw persoonsgegevens van groot belang. Uw persoonsgegevens worden
door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. U kunt erop rekenen dat uw gegevens bij HET FONDS veilig zijn en
dat wij ons houden aan de geldende wettelijke regels.
Waarom heeft HET FONDS een Privacy Statement?
We hebben in dit Privacy Statement voor u op een rijtje gezet hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens. U kunt in
dit Privacy Statement lezen welke persoonsgegevens wij verwerken.
Wat zijn persoonsgegevens?
Persoonsgegevens zijn alle gegevens die kunnen worden herleid tot een natuurlijk persoon en dat bent u. Bij
persoonsgegevens kunt u denken aan: uw naam, adres, geboortedatum, telefoonnummer en e-mailadres. Dit soort
gegevens verkrijgen wij namens u als u een aanvraagformulier invult voor een verstrekking
Waarop is dit Privacy Statement van toepassing?
Dit Privacy Statement is van toepassing op alle persoonsgegevens die HET FONDS verwerkt in het kader van haar
dienstverlening.
Van wie verwerkt HET FONDS persoonsgegevens?
Van alle personen die middels een hulpverlener een aanvraag bij HET FONDS doen worden een aantal
persoonsgegevens verwerkt.
Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens?
De adviseur voor verwerking van de gegevens die leiden tot een advies voor de beoordelingscommissie. En vervolgens
de penningmeester voor het doen betalen van de factuur ten behoeve van de verstrekking
Waarvoor gebruikt HET FONDS uw persoonsgegevens?
De verantwoordelijke voor het verwerken van uw aanvraag is in eerste instantie de adviseur van HET FONDS. Deze
toetst de aanvraag of het voldoet aan de voorwaarden om een voor een toekenning in aanmerking te komen.
Vervolgens wordt de aanvraag (alleen naam) voorgelegd aan de toetsingscommissie ter beoordeling. Bij een positief
besluit wordt ingeval van verstrekking naam en adres door gegeven door de adviseur van Het FONDS aan het bedrijf
die de verstrekking levert. Het FONDS heeft een zogenaamd werkbestand waar alle besluiten over wel of niet
toekennen zijn vastgelegd. Daarnaast heeft de penningmeester een bestand van alle beschikkingen.
Met de verstrekkende bedrijven is een verwerkersovereenkomst waarin is afgesproken hoe met persoonsgegevens
wordt omgegaan.
Toezicht op het verwerken van persoonsgegevens
De regels over het beschermen van uw persoonsgegevens zijn vastgelegd in de Wet bescherming persoonsgegevens,
vanaf 25 mei 2018 betreft dat de Algemene Verordening Gegevensbescherming. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP)
ziet erop toe dat deze wet wordt nageleefd.
Wanneer u van mening bent dat de bepalingen uit dit Privacy Statement niet of onvoldoende door ons worden
nageleefd heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de AP. De contactgegevens van de AP zijn:
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Bezuidenhoutseweg 30
2594 AV Den Haag
0900-2001201.
Veilig
Om uw privacy en de vertrouwelijkheid van uw gegevens te beschermen, heeft HET FONDS passende technische en
organisatorische maatregelen genomen.
Naast het beveiligen van de systemen, willen we ook dat binnen HET FONDS niet iedereen toegang heeft tot uw
gegevens. De systemen waarin klantgegevens zijn opgeslagen, zijn daarom enkel toegankelijk voor een selecte groep
(adviseur, leden van de toetsingscommissie en de penningmeester) voor wie het noodzakelijk is voor het uitvoeren
van hun werkzaamheden dat ze toegang hebben.
Melden van incidenten
Mocht er onverwachts blijken dat er toch iets niet goed is gegaan met de bescherming van uw persoonsgegevens, of
we vermoeden dat dit het geval is, dan zullen wij dit melden bij de AP. Indien de inbreuk op uw persoonsgegevens
voor u mogelijk ongunstige of nadelige gevolgen heeft, laten we u dit zo snel mogelijk weten.
Vertrouwelijk
We gaan ervan uit dat uw gegevens altijd vertrouwelijk van aard zijn. Iedere bestuurslid/medewerker van HET FONDS
is daarom tot geheimhouding verplicht. Dit ook eveneens voor derden die door HET FONDS zijn ingehuurd of anderszins
zijn aangesteld om werkzaamheden te verrichten. Personen die belast zijn met het uitvoeren van technische
werkzaamheden op onze systemen zijn eveneens gehouden tot geheimhouding. Kortom iedereen die inzicht heeft in
uw gegevens is belast met een geheimhoudingsplicht.
Hoelang bewaren we uw gegevens?
HET FONDS bewaart de gegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor uw gegevens worden
verwerkt en dan wettelijk is toegestaan. Hoelang bepaalde gegevens worden bewaard, is afhankelijk van de aard van
de gegevens en de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt. De bewaartermijn kan dus per doel verschillend zijn.
Verstrekken aan derden
Wij verstrekken uw persoonsgegevens uitdrukkelijk niet aan derden, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de
uitvoering van de aangevraagde en toegezegde verstrekking.
Bezoek aan de website van HET FONDS
HET FONDS registreert niet wie haar website bezoekt.
Over dit privacy statement
HET FONDS kan dit Privacy Statement aanpassen. De laatste wijziging was op 13 mei 2018. De meest recente versie
vindt u altijd op www.bijzonderenodenalmere.nl
Heeft u vragen of opmerkingen over ons Privacy Statement? Neem dan gerust contact met ons op:
HET FONDS
Emailadres: info@bijzonderenodenalmere.nl

Bijlage:1 verwerkersovereenkomst
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Bijlage 1
Verwerkersovereenkomst
Naam verwerker
Welke persoonsgegevens

:
: naam
adres gegevens
verstrekking

afspraak :
 de verwerker mag de persoonsgegevens niet voor eigen doeleinden gebruiken, maar alleen om uitvoering te
geven aan de opdracht en instructies in de overeenkomst
 de verwerker heeft een geheimhoudingsplicht omtrent de financier van de verstrekking

Almere, dd/mm/jj
Naam verwerker

document
Privacy statement Fonds
voor bijzondere Noden
Almere

HET FONDS

auteurs
Michelle, Jeltje en Engelke

Status en versie
Definitief

datum
15 augustus 2018

Pagina
Pagina 3 van 3

