
AVG mei 2018 

Volgens Europese wetgeving (88 blz.) en de daarop gebaseerde 
Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming (wet 16-5-
2018, 20 blz.) heeft eenieder recht op bescherming van zijn 
persoonsgegevens. Volgens art. 2 van de Uitvoeringswet is de wet van 
toepassing op de geheel of gedeeltelijk geautomatiseerde verwerking van 
persoonsgegevens. 

Uw privacy is voor de Stichting Vrienden Woonplus Barchem van groot 
belang. Dit betekent dat uw gegevens veilig zijn bij ons en dat we ze altijd 
netjes gebruiken. In deze privacyverklaring leggen we uit wat we met uw 
gegevens en andere informatie die we over u hebben doen. 

Als u vragen hebt, wijzigingen wilt doorgeven of wilt weten wat we van u 
bijhouden, neem dan contact op met onze secretaris; dit is onze 
functionaris voor de gegevensverwerking. 

Uitgangspunt is dat we uw persoonsgegevens alleen gebruiken binnen de 
doelstelling van onze stichting. Aan derden die geen band met de stichting 
hebben worden geen gegevens verstrekt. Daartoe hebben wij passende 
technische en organisatorische maatregelen genomen zoals virusscanners 
en ons beleid dat we van bewoners en vrijwilligers op de website geen 
gegevens vermelden. 

Welke persoonsgegevens heeft de stichting? 

1. van de bestuursleden zoals deze ook bij de Kamer van Koophandel in 
het Handelsregister zijn ingeschreven. Door toe te treden tot het bestuur 
geeft een persoon toestemming die gegevens alsmede mailadres en 
telefoonnummer binnen het bestuur te gebruiken. 

2. van de bewoners: 

In de koffiekamer ligt een boek/map waarin door de bewoners zelf diverse 
persoonlijke gegevens zijn vermeld welke in geval van calamiteit (zoals 
ongelukken enz.) voor de andere bewoners en vrijwilligers een leidraad en 
hulp zijn om adequaat de juiste hulp te (laten) bieden. De gegevens in de 
map betreffen o.a. wie te waarschuwen bij een ongeluk, wie is de 
huisarts, eventueel relevant medicijngebruik (b.v. suikerziekte) enz. 

3. van de vrijwilligers: 

Om de onderlinge communicatie tussen de vrijwilligers mogelijk te maken 
is het noodzakelijk dat zij van elkaar weten dat ze vrijwilliger bij de 



stichting zijn; zo is er een schema voor het koffieschenken zodat bij 
afwezigheid een vervanger geregeld kan worden. Op dit schema worden 
alleen de roepnaam, achternaam, adres en eventueel tel. nummer en e-
mail adres vermeld om de communicatie mogelijk te maken tussen de 
vrijwilligers onderling, met de bewoners van het Station en het bestuur. 
Dit schema komt niet op de website maar wordt wel gezonden naar de 
vrijwilligers en hangt in de keuken van de koffiekamer. 

4. van de donateurs: 

Voornaam of voorletters, achternaam, adres, bankrekeningnummer en het 
bedrag van de jaarlijkse donatie staan opgenomen in het bestand van de 
bank; de door de donateurs schriftelijk verleende machtigingen tot 
automatische incasso worden door de penningmeester bewaard. Aan- of 
afmelden als donateur kan bij de secretaris of de penningmeester van de 
stichting. Aan derden worden geen gegevens verstrekt van/over 
donateurs. 

A. Op de website van de stichting worden geen persoonsgegevens 
vermeld anders dan van bestuursleden van de stichting. De op de website 
geplaatste foto’s zijn of van vóór mei 2018 of van daarna maar dan is 
door de fotograaf of een bestuurslid toestemming gevraagd om te mogen 
fotograferen. 

B. De website van de stichting is beveiligd (met inloggegevens) zodat 
alleen de door de stichting aangewezen beheerder er bij kan. 

C. Deze privacy verklaring kan gewijzigd worden. De gewijzigde verklaring 
zal op onze website worden gepubliceerd. 

Aldus vastgesteld door het bestuur op 13 november 2018. 


