Privacy Policy
1. Inleiding
Stichting Kledingbank Limburg hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens.
Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig met uw
persoonsgegevens om. Stichting Kledingbank Limburg houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke
wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:
•
•
•
•
•

Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn
verstrekt. Deze doelen en type persoonsgegevens worden hierna verder toegelicht.
De verwerking van uw gegevens zich beperken tot enkel die gegevens die minimaal voor
verwerking van deze doelen nodig zijn.
Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering
van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.
Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging
van uw persoonsgegevens gewaarborgd is.
Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en
deze respecteren.

Deze privacyverklaring geldt niet voor de verwerking van persoonsgegevens door derden. Indien op
de website van Stichting Kledingbank Limburg bijvoorbeeld door middel van een link wordt
doorverwezen naar een andere website, dan is deze privacyverklaring niet op de verwerking van
persoonsgegevens door deze website van toepassing. In dat geval is de privacyverklaring van de
betreffende dienst van toepassing.
Als Stichting Kledingbank Limburg zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw
persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze Privacy Policy vragen heeft hierover of
contact met ons wenst op te nemen, kan dit via de contactgegevens op het contactformulier van
deze website.
Wij behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring periodiek te actualiseren.

2. Persoonsgegevens
Stichting Kledingbank Limburg verwerkt verschillende soorten persoonsgegevens voor verschillende
doeleinden.
Inschrijving vrijwilligers
Voor de inschrijving van vrijwilligers vragen wij de volgende persoonsgegevens:
•
•
•
•

Naam en voornaam
Adres, postcode en woonplaats
E-mailadres
Telefoonnummer

•
•
•
•
•
•

Geboortedatum
IBAN-nr.
Opleiding
Ervaring
Interesses
Aandachtspunten

Deze persoonsgegevens verwerken wij voor administratieve doeleinden, het versturen van
nieuwsbrieven, uitbetalen reiskosten en het kunnen inzetten van vrijwilligers op de juiste plek.
Voor het gebruik van foto’s op bijvoorbeeld onze website vragen wij altijd vooraf om toestemming.
Inschrijving cliënten
Voor cliënten die een afspraak maken voor een bezoek aan het uitgiftecentrum vragen wij de
volgende persoonsgegevens:
•
•
•
•
•
•
•
•

Naam en voornaam
Adres, postcode en woonplaats
Telefoonnummer
E-mailadres
Gezinssamenstelling
Naam verwijsinstantie
Naam contactpersoon
Legitimatiebewijs (ter verificatie)

Deze persoonsgegevens zijn nodig voor administratieve doeleinden en planning van afspraken in het
uitgiftecentrum.

3. Bewaartermijn
Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk, tenzij er een wettelijke plicht op
ons rust om deze langer te bewaren. Zodra uw persoonsgegevens niet meer nodig zijn voor het doel
waarvoor wij deze hebben verzameld, zullen wij uw gegevens voor zover mogelijk verwijderen.

4. Verstrekking aan derden
De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is
voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden, bijvoorbeeld het verzorgen van de
financiële administratie. Wij geven geen persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we
geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen maken wij afspraken om de
beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte
gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is.

5. Cookiebeleid
Om ervoor te zorgen dat de website goed functioneert, maakt Stichting Kledingbank Limburg gebruik
van technieken waarbij persoonsgegevens worden verwerkt, zoals cookies.
Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek op een website wordt opgeslagen op
het device (elektronisch apparaat) van de bezoeker. Cookies hebben als doel om informatie over
iemand, de website of statistieken te verzamelen. Sommige cookies hebben daarnaast tot doel om
de gebruikerservaringen van de website te verbeteren.
Er is een onderscheid te maken tussen cookies waarvoor uw toestemming nodig is en cookies waarbij
uw toestemming niet nodig is. Toestemmingsvrije cookies zijn bijvoorbeeld analytische en
functionele cookies. Hier maken wij op onze website gebruik van. Deze cookies zorgen ervoor dat de
website goed functioneert en zij hebben nauwelijks gevolgen voor uw privacy. Daarom hebben wij
hiervoor uw toestemming niet nodig.

6. Uw rechten
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van u
ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens
(of een deel daarvan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u
verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een
andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan
voornoemde verzoeken.
Indien wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe,
dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

7. Aansprakelijkheid
Ondanks de zorg en aandacht die besteed wordt aan het beheer van deze website, is het mogelijk
dat de site onjuiste informatie bevat. Stichting Kledingbank Limburg kan niet aansprakelijk gesteld
worden voor technische of redactionele fouten die op deze website voorkomen, noch voor eventuele
gevolgschade die het resultaat is van het gebruik of het tijdelijk niet beschikbaar zijn van deze
website of de links naar de websites van derden.

8. Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover
direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit, dan heeft u altijd het recht
een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit is de toezichthoudende autoriteit op
het gebied van privacybescherming.

9. Vragen
Als u naar aanleiding van onze privacyverklaring nog vragen of opmerkingen heeft, neemt u dan
contact met ons op.

