
Privacybeleid  Stichting Samen In Leunen 

Het recht om geïnformeerd te worden is één van de nieuwe privacyrechten. In dat kader hebben 

vrijwilligers en andere betrokkenen bij SameninLeunen het recht om te weten wat we met hun 

persoonsgegevens doen.  

Vrijwilligers 

SameninLeunen is een vrijwilligersorganisatie. Van onze vrijwilligers vragen en  verwerken wij alleen 

de hoogst noodzakelijke persoonsgegevens. Dat zijn naam, contactgegevens, wensen en 

mogelijkheden van de vrijwilliger, NAW gegevens en geboortedatum.  We gebruiken deze gegevens 

om in snel in contact te kunnen treden met onze vrijwilligers, hen een verjaardagskaart te sturen en 

uit te nodigen voor vergaderingen en bijeenkomsten.   

Deelnemers aan onze activiteiten 

Ook van onze deelnemers vragen en verwerken wij alleen de hoogst noodzakelijke gegevens. Naast 

naam, contactgegevens, NAW gegevens, bankgegevens,  zijn dit ook gegevens rond gezondheid  of 

medicatie. We gebruiken deze gegevens voor het versturen van facturen voor eigen bijdrage en 

monitoren van de deelnemers tijdens deelname van onze dagbesteding.   Voorde dagbesteding  

wordt gebruik gemaakt van een intake. De gegevens hiervan worden opgeslagen in een afgesloten 

dossierkast.  

Sponsors en vrienden 

SameninLeunen heeft sponsors die ons initiatief ondersteunen. Van onze sponsors en vrienden 

vragen we contactgegevens om met hen in contact te kunnen blijven. Ook vragen we hen 

toestemming om hun naam te mogen vermelden in ons jaarverslag. 

Website 

Via onze website houden we belangstellenden op de hoogte van onze activiteiten. Hiervoor wordt 

ook gebruik gemaakt van beeldmateriaal als foto en video. We vragen onze vrijwilligers en 

deelnemers om toestemming voor een herkenbaar gebruik van hun beeltenis en video op genoemde 

media. We maken voor de website gebruik van een veilig SSL verbinding te herkennen aan https:// in 

de werkbalk van ons adres. 

Doneren 

Doneren aan SameninLeunen is mogelijk via de beveiligde weblink van https://www.geef.nl.   

Bescherming persoonsgegevens 

SameninLeunen neemt passende technische en organisatorische maatregelen om persoonsgegevens 

te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Persoonsgegevens 

worden digitaal in een beveiligde omgeving geadministreerd.  Alle bewaarde persoonsgegevens zijn 

alleen toegankelijk voor die personen die vanuit hun taak die gegevens echt nodig hebben. Bij 

mailing aan meerdere e-mailadressen wordt de ‘BCC’ gebruikt. 

Inzage 

http://www.geef.nl/


Personen wiens gegevens door SameninLeunen worden verwerkt, hebben recht om hun 

persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Hiervoor kan men een afspraak maken 

bij de voorzitter.  

 

 

 


