Privacy statement Stichting Maaltijdservice De Kempen
Stichting Maaltijdservice De Kempen (SMDK) verwerkt persoonsgegevens. Wij willen u hierover graag
duidelijk en transparant informeren. In dit privacy statement geven wij u antwoord op de belangrijkste
vragen over de verwerking van persoonsgegevens door SMDK en haar medewerkers.
Wat zijn persoonsgegevens?
Er zijn gegevens die iets over u zeggen. Bijvoorbeeld uw naam, adres, leeftijd. Wanneer (een
combinatie van) deze gegevens naar u herleid kunnen worden spreken we over persoonsgegevens.
Bijvoorbeeld uw adres of e-mailadres. Maar bijvoorbeeld ook uw voornaam samen met uw
geboortedatum. Wanneer anderen die persoonsgegevens hebben, moeten ze daar zorgvuldig mee
omgaan. Ook foto’s worden gezien als persoonsgegevens.
Van wie verwerkt SMDK persoonsgegevens?
SMDK verwerkt uitsluitend persoonsgegevens van de bij de stichting aangesloten vrijwilligers.
Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens?
Uw persoonsgegevens worden verwerkt door een vrijwilliger die hiervoor door het bestuur is
aangesteld. Deze vrijwilliger heeft uw persoonsgegevens o.a. nodig om de kilometerdeclaraties te
verwerken. Daarnaast worden uw persoonsgegevens gedeeld met de cateraar waar wij mee
samenwerken om, indien van toepassing, samen met de vrijwilliger zorg te dragen voor het inplannen
van de routes (roosters).
Het bestuur houdt voor bovenstaande doeleinden uw persoonsgegevens bij in een Excelbestand. U
bent zelf verantwoordelijk om de juiste gegevens te verstrekken.
Waarvoor verwerkt SMDK persoonsgegevens?
Als u vrijwilliger wordt van SMDK hebben we persoonsgegevens nodig en willen we u goed van dienst
zijn. Wij gebruiken uw naam en adresgegevens bijvoorbeeld om contact met u te onderhouden en u
te informeren over gerelateerde zaken voor u als vrijwilliger.
Tot slot zijn er praktische zaken waarvoor we gegevens verwerken. Bijvoorbeeld ter ondersteuning
van administratieve processen rondom verjaardagen, jubilea en declaraties. Hier onder vind u een
opsomming van de persoonsgegevens die SMDK van u heeft en, indien nodig, bewerkt:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Voornaam en achternaam
Adres, postcode en woonplaats
Telefoonnummers
E-mailadressen
Bankrekeningnummers
Geboortedatum
Vrijwilliger sinds ….. (datum)
De route(s) die u rijdt

Uitsluitend de gegevens genoemd onder 1 t/m 4 worden ook aan de collega-vrijwilligers verstrekt
zodat zij elkaar kunnen benaderen voor het regelen van vervanging tijdens ziekte of vakantie.
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Verwerkt SMDK ook bijzondere persoonsgegevens?
Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens, bijvoorbeeld over gezondheid, strafrechtelijk
verleden, etnische gegevens of gegevens betreffende ras.
Deze gegevens worden door het SMDK niet bij gehouden en of verwerkt.
Hoe gaat SMDK met mijn persoonsgegevens om?
Uw persoonsgegevens worden zorgvuldig bewaard en niet langer dan noodzakelijk is voor normaal
gebruik binnen de vereniging of het doel waarvoor zij zijn verwerkt.
Wie kan er bij mijn persoonsgegevens?
Uitsluitend het bestuur, medewerkers van de Stichting en de cateraar waar wij mee samenwerken
kunnen bij uw persoonsgegevens.
Uitwisseling van persoonsgegevens binnen SMDK
Willen wij gegevens voor een ander doel gebruiken dan waarvoor ze oorspronkelijk verwerkt waren?
Dan kunnen wij dat alleen wanneer er tussen beide doelen een nauwe verwantschap bestaat.
Bijvoorbeeld als u zich inschrijft voor een evenement en daarvoor contactgegevens direct uit de
ledenadministratie worden opgehaald. SMDK kan en mag geen gegevens uitwisselen met externe
partijen.
Hoelang worden mijn gegevens bewaard?
Gegevens gerelateerd aan uw vrijwilligerswerk worden na de beëindiging van de functie vernietigd.
Welke regels gelden bij de verwerking van persoonsgegevens?
Bij de verwerking van persoonsgegevens is SMDK gebonden aan de daarvoor geldende wet- en
regelgeving.
Kan ik zien welke gegevens SMDK van mij verwerkt?
U mag te allen tijde de informatie inzien die SMDK van u bewaard.
Waar kan ik terecht met een vraag of klacht?
Voor vragen of klachten over de verwerking van persoonsgegevens door SMDK kunt u terecht bij het
bestuur van SMDK.
Wijzigingen privacybeleid
SMDK behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacybeleid. U kunt dit
privacybeleid inzien via www.maaltijdservicedekempen.nl/privacy .
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