Privacyverklaring Stichting Samenthuis
In deze privacyverklaring leggen wij u uit hoe Stichting Samenthuis omgaat met de verwerking van
persoonsgegevens. Stichting Samenthuis is steeds de verwerkingsverantwoordelijke voor de
verwerking van persoonsgegevens volgens de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg).
Dat betekent onder meer dat wij verantwoordelijk zijn voor de beveiliging van uw gegevens, en dat u
– of degene die uw belangen behartigt – ons kunt vragen of u uw gegevens mag bekijken.
Onze contactgegevens:
Stichting Samenthuis
P/a Weide 10a
Dongen
Liesbeth@samenthuiszijn.nl
Algemeen
Stichting Samenthuis gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Als wij uw persoonsgegevens
verwerken (dus als we uw gegevens opslaan, bekijken, opnemen in een bestand of delen) leven wij
zorgvuldig de relevante wetgeving op dit gebied na. Dit doen wij door aan de eisen te voldoen voor
zowel de beveiliging van de data als de nakoming van de wetgeving over gegevensbescherming.
Stichting Samenthuis onderschrijft de uitgangspunten van de Avg.
Vanaf wanneer verzamelen wij persoonsgegevens?
Vanaf het moment dat Stichting Samenthuis voornemens is (met uw medeweten) zorg aan u te gaan
verlenen of vanaf dat we u onze nieuwbrief toesturen (met uw toestemming), verzamelen wij uw
gegevens.
Waarom verzamelen wij persoonsgegevens?
Wij verzamelen en verwerken uw persoonsgegevens voor de uitvoering van onze dienstverlening.
Wij zullen alleen díe gegevens van u gebruiken en opslaan die we ook echt nodig hebben.
We delen uw gegevens niet met anderen dan alleen zij die voor ons werken voor de uitvoering van
onze dienstverlening.
Bewaartermijn van uw persoonsgegevens
Wij zijn wettelijk verplicht om de persoonsgegevens die we nodig hebben voor de uitvoering van
onze dienstverlening 15 jaar te bewaren. Deze termijn gaat in vanaf het moment waarop u ze aan
ons verstrekt hebt. Indien nodig, bijvoorbeeld als u langer dan 15 jaar zorg van ons ontvangt,
bewaren wij uw persoonsgegevens langer.
Uw gegevens voor de ontvangst van onze nieuwsbrief bewaren we zolang u ons daar toestemming
voor geeft.
U mag ons vragen uw persoonsgegeven te verwijderen
Als u wilt, verwijderen wij uw persoonsgegevens. Behalve als het bewaren ervan noodzakelijk is om
onze diensten aan u te verlenen. Als wij om die reden uw persoonsgegevens niet kunnen
verwijderen, laten wij u dat uiteraard weten. En leggen wij u uit waarom we niet aan uw verzoek
kunnen voldoen.

De beveiliging van uw persoonsgegevens
Stichting Samenthuis neemt maatregelen om verlies, diefstal of anderszins onrechtmatig gebruik van
uw persoonsgegevens te voorkomen. Wij werken bijvoorbeeld zo nodig met versleutelde
communicatie en beveiligde verbindingen.
Wij verkopen uw gegevens niet door aan anderen
Wij verkopen uw persoonsgegevens nooit aan anderen. Wij delen uw gegevens alleen met anderen
als wij daartoe contractueel of wettelijk verplicht zijn of wanneer dat nodig is om onze
dienstverlening uit te voeren.
Inzien van uw gegevens
U mag van ons altijd uw gegevens inzien. U kunt dit vragen via Liesbeth@samenthuiszijn.nl. Staan er
fouten in uw gegevens? Geeft u dat dan aan ons door, zodat wij uw gegevens kunnen corrigeren.
Klachten
Vindt u dat wij niet zorgvuldig omgaan met uw persoonsgegevens? Stuurt u dan een bericht aan
Liesbeth@samenthuiszijn.nl. Samen met u bekijken we graag hoe we dit kunnen verbeteren.
Daarnaast kunt u altijd een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

