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PRIVACYVERKLARING 
 

Stichting Wij Samen is een non-profit zorgorganisatie en is als volgt te bereiken: 
 
Post-/Vestigingsadres : Basisschool De Kroevendonk 
      Langdonk 39 
Postcode   : 4707 TG 
Plaats    : Roosendaal 
KvK nr.   : 61973459 
BTW nr.   : N.v.t. 
Telefoonnummer  : 06-40454887 
   06-45634440 
e-mailadres : info@stichtingwijsamen.nl 
 

 
 
In deze privacyverklaring informeren wij je hoe Stichting Wij Samen persoonsgegevens 
verwerkt en gebruikt.  
 
Stichting Wij Samen respecteert de privacy van alle klanten en opdrachtgevers.  
Wij dragen  er zorg voor dat de persoonlijke informatie, die jij mij verschaft vertrouwelijk 
wordt behandeld. Deze privacyverklaring is uitsluitend van toepassing op de diensten van 
Stichting Wij Samen. Wees je er dus van bewust dat Stichting Wij Samen niet 
verantwoordelijk is voor het privacybeleid van eventuele genoemde andere organisaties op 
de website van Stichting Wij Samen. 
 

PERSOONSGEGEVENS DIE STICHTING WIJ SAMEN VERZAMELT 

Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die Stichting Wij Samen verzamelt/ 
verwerkt: 
 
-  voor- en achternaam; 
-  adresgegevens; 
-  telefoonnummer; 
-  e-mailadres; 
-  IP-adres; 
-  geboortedatum en geboorteplaats; 
-  foto en videomateriaal van jou wat tijdens begeleidingssessies wordt gemaakt. 
-  overige persoonsgegevens die  actief verstrekt worden (bijvoorbeeld telefonisch, digitaal,  
   correspondentie,  nieuwsbrief, aanvraag telefoongesprek). 
-  gegevens over jouw activiteiten op de website. 

-  gegevens voor publicatie op website en sociale media 

-  bankgegevens. 
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BIJZONDERE EN/OF GEVOELIGE PERSOONSGEGEVENS DIE STICHTING WIJ SAMEN 
VERWERKT 
Hieronder een overzicht van de bijzondere persoonsgegevens die Stichting Wij Samen 
gebruikt 
 

- BSN nummer    
- persoonsgegevens van cliënten jonger dan 16 jaar en eventuele gezinsleden 

(ouders, broertjes/zusjes)  
- (geestelijke) gezondheidsgegevens   

 
MET WELK DOEL EN OP BASIS VAN WELKE GRONDSLAG STICHTING WIJ SAMEN 
PERSOONSGEGEVENS VERWERKT 
Wij kunnen persoonsgegevens over je verwerken, doordat je gebruik maakt van de diensten 
van Stichting Wij Samen en/of omdat je deze zelf (bijvoorbeeld door het invullen van het 
online contactformulier) aan Stichting Wij Samen verstrekt.  
 
De doelen van de gegevensverwerking met bijbehorende grondslagen zijn: 
 

Doel  Grondslag  

1. Voor het uitvoeren van het zorg- 
ontwikkelingsplan 

Omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering 
van een overeenkomst 

2. Voor het verzenden van een nieuwsbrief 
en/of reclame 

Omdat jij toestemming hiervoor hebt 
gegeven 

3. Om contact met je te kunnen opnemen 
(telefonisch, schriftelijk, e-mail, WhatsApp), 
indien dit nodig is om de dienstverlening uit 
te kunnen voeren 

Omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering 
van een overeenkomst 

4. Om je te informeren over nieuwe 
vergelijkbare diensten of eventuele 
wijzigingen van diensten 

Omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering 
van een overeenkomst 

5. Je de mogelijkheid te bieden een account 
aan te maken 

Omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering 
van een overeenkomst 

6 Om goederen en diensten bij je af te 
leveren 

Omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering 
van een overeenkomst 

7. Stichting Wij Samen verwerkt ook 
persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe 
verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig 
hebben voor fiscale doeleinden 

Voor het uitvoeren of naleven van een 
wettelijke verplichting 

8. Zichtbaarheid en inspiratie voor andere 
professionals en ouders, waaronder PR 

Omdat jij toestemming hiervoor hebt 
gegeven 

 
 
 
HOELANG JOUW GEGEVENS BEWAARD WORDEN 
Stichting Wij Samen bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is 

om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Hierbij worden de 

wettelijke bewaartermijnen gehanteerd.  

 

GEGEVENS DELEN MET DERDEN/ANDEREN  

Stichting Wij Samen verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend 

verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met jou of om te 
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voldoen aan een wettelijke verplichting. Met organisaties  die jouw gegevens verwerken in 

onze opdracht, sluiten we een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau 

van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Stichting Wij Samen blijft 

verantwoordelijk voor deze verwerkingen.  

Onze werknemers zijn verplicht conform onze gedragscode om de vertrouwelijkheid van uw 

gegevens te respecteren. 

  

INTREKKEN, BEZWAAR, GEGEVENSOVERDRAAGBAARHEID  

Je hebt het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of 

bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Stichting Wij 

Samen en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een 

verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een 

computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. 

 

INDIENEN KLACHT 

Stichting Wij Samen wil je er op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen 

bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens, als je van mening bent dat 

Stichting Wij Samen niet voldoet aan de privacyregelgeving als bedoeld in de Algemene 

Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dat kan via de volgende link:  

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons 

 
FOTO’S EN BEELDMATERIAAL 

Dit privacybeleid richt zich op het gebruik van persoonsgegevens. Wij willen u echter in dit 

privacybeleid er ook op wijzen dat we voor PR doeleinden ook gebruik maken van foto’s en 

beeldmateriaal conform onze toestemmingsformulieren. Deze ontvangt u bij de 

aanmelding/intake. 

BEVEILIGING 

Stichting Wij Samen neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende 

maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en 

ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Zo hebben wij de volgende maatregelen genomen: 

– Het is niet toegestaan om USB sticks te gebruiken voor persoonsgegevens; 

– Post its te gebruiken om eventuele wachtwoorden op te noteren; 

– Om de foto’s in de cloud te bekijken heeft u een wachtwoord/link nodig. Deze wordt om de 

3 jaar aangepast; 

– Alle personen die namens Stichting Wij Samen van uw gegevens kennis kunnen nemen, 

zijn gehouden aan geheimhouding daarvan; 

– Wij hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen; 

– Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of 

technische incidenten; 

– Wij evalueren regelmatig onze maatregelen; 

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons
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– Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van uw 

persoonsgegevens. 

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van 
misbruik, neem dan contact op via info@stichtingwijsamen.nl  
 
 
 
Roosendaal, augustus 2018. 
 

 
 

 

 


