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Prlvocyverklorlng von Slichllng Soclool Steunpunt ltlinleGw[k
Stichling Sociool Steunpunt winterswijk is verontwoordelijk voor de verwerking von uw
persoonsgegevens zools weergegeven in deze privocyve*lodng.

Contoctgegevens:
Stichting Sociool Steunpunt Winterswiik,
Dingslrool 25. 710l GX Wintersw'jk
ContoclpeBoon voor Stichling Sociool Steunpunl Winte6wiik op dit onderwerp is Lou Rifzen
Bereikboor op telefoonnummer 0543520667 en e-moilodres louriizen@

Grond3log woorop yefferHng ls gebo3eerd
De rechtsgrondslog woorop Stichting Sociool Steunpunt winterswiik de verwerking von
persoonsgegevens boseert is ols volgt u heett Stichting Sociool Steunpunt Winterswiik
toestemming gegeven voor de venarerking von uw persoonsgegevens voor 66n of meer
specifieke
doeleinden.

Doelen von verwerklng
Stichling Sociool Steunpunt Winterswijk verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende
doelen: vrijwilligers odminislrotie en gegevens clienlen spreekuur.

Cslegode6n Yon penroon3gegeveru
Dit is een oveeicht von de soorten persoonsgegevens die wii von u venve*en:
Vriiwilligers: noom, odres, telefoonnummer, moilodres.
Deze gegevens ziln olleen ter inzoge von de vriiwilligers en worden niet verstrekl oon derden.
Cli6nten spreekuur: noom. odres, telefoonnummer. moilodres.
Deze gegevens zijn olleen ler inzoge von de medewerkers von hel Sociool Spreekuur en
worden olleen verstrekt oon derden met inslemming (schriftel'rjk vostgelegd) von de
behokken cli6nt.

Funcllonods voor gegevenrbeschermlng
Aonspreekpunt voor Stichting Sociool Sleunpunt Winterswijk heett de rol von funcfionoris voor
gegevensbescherming.

Gegevensbe3chermlngsefi eclbeoordellng
Voorolgoond oon de verwerking von persoonsgegevens wordl er geen gegevens-
beschermingseffect beoordeling uitgevoerd omdot is vostgesteld dot verwerking geen hoog
risico inhoudt voor uw rechlen en vrijheden. Stichting sociool steunpunt winterswijk neemt
geen besluiten op bosis von geoutomotiseerde verwerkingen die ingrijpende gevolgen voor
u hebben.

Bewoorlermf ln persoonrgegevens
stichting sociool steunpunt winlerswijk bewoort uw gegevens voor de moximole termiin von
3 joor, woomo uw peBoonsgegevens worden vemietigd of gewist. Wonneer de gegevens
niel longer noodzokelijk zijn voor het doel von de verwerking, don worden zij ook vemietigd of
gewist. lndien er een termijn von wetlelilke bewoorplicht von toepossing is, don wordt deze
lermiin oongehouden.
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Gegevembeschermingsbeleld
Slichting Sociool Steunpunt Winlerswijk droogt er zorg voor dot persoonsgegevens veilig
worden opgeslogen en er online gebruik wordl gemookl von veilige verbindingen. Veilige
opslog wil zeggen dot er fysieke toegongsbeperkingen ziin. Er ljn digilole toegongs-
beperkingen door gebruik von wochtwoorden. Teneinde de inlegriteit en vertrouwel0kheid
von persoonsgegevens te borgen hebben olleen geoutoriseerde medewe*ers toegong ,ot
persoonsgegevens en hebben zi.i bovendien minimole rechten. Beschikboorheid wordt
geborgd door een bock-up procedure. Stichting Sociool Steunpunt Wintersw'rjk is

verontwoordel'rlk voor het beveiligingsbewustljn von hoor medewerkers.

Gegevens lnden, oonpo3sen ot verwiideren
U heeft hei recht om uw persoonsgegevens in te Zen, te conigeren of te verwi.ideren.
Verw0dering geldi ook voor derde porlilen woor uw persoonsgegevens evenlueel mee ljn
gedeeld. Deze porlijen zijn genoemd in dil document onder porogroof 'Delen
persoonsgegevens mei derden'. U kunl een vezoek betreffende uw persoonsgegevens
sturen noor louritzen@qmoil.com
Stichting Sociool Steunpunt Wintenwiik reogeert blnnen de lermiin von 66n moond op uw
veeoek. lndien u von mening benl dot uw persoonsgegevens in slrijd met de geldende wet
en regelgeving worden verwerkt, kunt u de Auiorileil Persoonsgegevens vezoeken te
bemiddelen of te odviseren lussen u en Stichiing Sociool Steunpunl winterswiik. Tevens heefl
u het recht een klocht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Verdere informotie is

le vinden op het lnternet odres: hl1ps://oulorifeitpersoonsqeqevens.nl
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