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PRIVACYBELEID VERENIGING EMMAUS BILTHOVEN 

 

Een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens is voor Vereniging Emmaus Bilthoven van groot 

belang. Persoonlijke gegevens worden dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Hierbij houden wij 

ons aan de wet en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens, zoals de 

Wet bescherming persoonsgegevens en – met ingang van 25 mei 2018 – de Algemene Verordening 

Gegevensbescherming (AVG). 

 

 

Verantwoordelijkheid 
De Vereniging Emmaus Bilthoven is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens. Dit 
houdt in dat de vereniging de doeleinden en de middelen voor de verwerking bepaalt en dat zij 
verantwoordelijk is voor de naleving van de wettelijke vereisten. 
Binnen het Bestuur van de Vereniging is één van de leden belast met de uitvoering van het 
privacybeleid. 
 
 
Doel van de registratie 

De Vereniging Emmaus Bilthoven registreert persoonsgegevens van vrijwilligers, medewerkers en 

bestuursleden uitsluitend voor intern gebruik. De gegevens worden gebruikt voor de uitvoering van 

de werkzaamheden bij Emmaus Bilthoven en om de vrijwilliger cq medewerker  te informeren over 

nieuws en acties van de Vereniging  Emmaus Bilthoven. De naam/adres/woonplaats-gegevens, 

telefoonnummer en  email kunnen tevens worden gebruikt voor de communicatie met en tussen de 

leden van de Vereniging. 

 

In de overeenkomsten die we met een vrijwilliger of betaalde medewerker afsluiten geeft deze 

toestemming om zijn persoonsgegevens te verwerken.  

 

Er worden ook gegevens van klanten vastgelegd, maar deze worden niet in een database 

opgenomen. Vereniging Emmaus Bilthoven gebruikt de persoonsgegevens in geval dat goederen 

worden opgehaald of afgeleverd. Het betreft naam, adres, telefoonnummer, opgehaalde cq af te 

leveren goederen en datum van de geleverde diensten. De rechtmatigheid hiervan is dat Vereniging 

Emmaus Bilthoven voor het uitvoeren van een overeenkomst deze gegevens nodig heeft. Om fiscale 

redenen bewaart Vereniging Emmaus Bilthoven deze gegevens gedurende maximaal vijf jaren. Deze 

gegevens worden niet gebruikt voor enig ander doel dan de geleverde dienst(en) en de gegevens 

worden niet gedeeld met derden. De klanten zijn hiervan op de hoogte door de informatie op de 

website.  Deze persoonsgegevens worden volgens het privacybeleid verwerkt.  

 

 

Gegevens 

Van de vrijwilligers, de medewerkers en de bestuursleden worden de volgende gegevens vastgelegd: 

. naam, adres, woonplaats 

. telefoon, email 

. werktijden 

. indien van toepassing: onkostenvergoeding, bankrekeningnummer 

. geboortedatum; datum kennismakingsgesprek, datum lidmaatschap 
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. pasfoto tbv papieren intakeformulier  

. vrijwilligersovereenkomst 

. naam en telefoon van contactpersoon in geval van nood 

 

Van de medewerkers wordt tevens vastgelegd: 

. arbeidsovereenkomst 

. functionerings/beoordelingsgesprekken 

. verlofregistratie 

. ziekteverzuim 

 

 

Bewaartermijn 

Persoonsgegevens mogen niet langer bewaard worden dan noodzakelijk is. Voor VEB geldt dat de 

gegevens worden verwijderd (uiterlijk binnen drie maanden) bij het verlaten van de Vereniging als 

vrijwilliger of beëindiging van het dienstverband. 

Van deze termijn kan worden afgeweken indien de Vereniging daartoe verplicht is op grond van wet- 

en regelgeving of als zij  daartoe genoodzaakt is  als gevolg van een rechtszaak en/of in het geval het 

bestuur van de Vereniging dat noodzakelijk acht ter bescherming van de belangen van de vereniging. 

 

 

Verstrekking aan derden 

De Vereniging verstrekt geen gegevens aan derden tenzij na uitdrukkelijke toestemming van de 

betreffende persoon of indien zij daartoe verplicht is op grond van wet- en regelgeving. 

 

De Vereniging maakt gebruik van diensten van derden (salarisverwerking; verzekeraars) om gegevens 

van de medewerkers te verwerken in overeenstemming met haar privacybeleid. Deze derde partijen 

treden hierbij op als bewerker voor de vereniging  Emmaus Bilthoven en de Vereniging draagt er zorg 

voor dat deze partijen voldoende waarborgen bieden ten aanzien van de technische en 

organisatorische beveiligingsmaatregelen. De betreffende derde partijen hebben een 

bewerkersovereenkomst afgesloten met de Vereniging Emmaus Bilthoven waarin onder meer is 

opgenomen dat zij persoonsgegevens alleen zullen verwerken in opdracht van Emmaus Bilthoven. 

 

 

Gegevensbeveiliging 

De Vereniging heeft maatregelen getroffen om persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of 

tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking:  

 

Technische maatregelen:  

. Bestand wordt bijgehouden op de computer van Emmaus Bilthoven. Deze  is voorzien van anti-

virussoftware. 

. De toegang  tot de computer is beveiligd doordat deze zich bevindt in een afgesloten kantoortje en  

door schermbeveiliging met een wachtwoord. 

. De toegang tot de computer is beperkt tot de leden van het Bestuur, de Coördinatoren en de 

verantwoordelijjke voor de internet-verkoop. 
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. De overzichten met persoonsgegevens en de gespreksverslagen worden in een aparte map op de 

computer bewaard. 

. Er wordt een back-up van de gegevens gemaakt op een externe schijf, die bewaard wordt in de 

kluis.  

. Papieren intakeformulieren, vrijwilligersovereenkomsten, arbeidsovereenkomsten, 

gespreksverslagen en verslagen van functioneringsgesprekken worden in een afgesloten kast in het 

kantoor bewaard. 

 

 

Website 

Voor onze website maken we alleen gebruik van technische en functionele cookies. En analytische 

cookies die geen inbreuk maken op de privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste 

bezoek aan deze website wordt opgeslagen op de computer, tablet of smartphone. De cookies zijn 

noodzakelijk voor de technische werking van de website en het gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat 

de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld de voorkeursinstellingen van de 

gebruiker. Gebruikers kunnen zich afmelden voor cookies door hun internetbrowser zo in te stellen 

dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kan de gebruiker ook alle informatie die eerder is 

opgeslagen via de instellingen van zijn/haar browser verwijderen. 

Voor bezoekersstatistieken wordt gebruik gemaakt van Google Analytics. Hiervoor is een 
verwerkersovereenkomst met Google gesloten. Gegevens worden niet gedeeld met derden en van ip 
nummers worden de laatste drie cijfers geanonimiseerd. Er wordt geen gebruik gemaakt van andere 
diensten van Google in combinatie met de Google Analytics cookies. 

 

Organisatorische maatregelen:  

 Binnen het Bestuur is één lid verantwoordelijk voor beleid en uitvoering van privacy-

aangelegenheden.  

 Voor de uitvoering van het beleid is de coördinator verantwoordelijk. Zij/hij beheert 

wachtwoorden die nodig zijn voor digitale bescherming en sleutels van afgesloten kast(en) 

met persoonsgegevens en maakt periodiek een back up. 

 De secretaris van het Bestuur en de coördinator zijn degenen die de persoonsgegevens 

registreren en bijhouden.  

In geval het Bestuur op de hoogte is van datalekken bij de persoonsgegevens zal het de betrokkenen 

binnen 14 dagen hierover informeren.  

 

 

Rechten van de vrijwilliger cq medewerker 

De vrijwilliger cq medewerker heeft recht op inzage in zijn/haar persoonsgegevens, evenals het recht 
om deze te corrigeren of aan te vullen. Ook kan de vrijwilliger cq medewerker vragen om overdracht 
van de gegevens.  
De vrijwilliger cq medewerker kan verzoeken om gegevens te verwijderen voor zover deze niet 

onontbeerlijk zijn voor het  uitvoeren van de werkzaamheden 
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Rechten: 

• Dataportabiliteit, recht om persoonsgegevens te krijgen om deze over te dragen, 

• Vergetelheid, recht om vergeten te worden, 

• Inzage, het recht om persoonsgegevens in te zien. 

• Rectificatie en aanvulling, het recht om de persoonsgegevens te wijzigen. 

• Beperking van verwerking, het recht om minder gegevens te laten verwerken. 

• Bezwaar, het recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking.  

 

Medewerkers en vrijwilligers worden over hun rechten geïnformeerd bij het afsluiten van de 

arbeids/vrijwilligersovereenkomst en bij gelegenheid in de Nieuwsbrief van de Vereniging. Eventuele 

externe Bestuursleden geven expliciete toestemming voor verwerking van persoonsgegevens. 

 

 

 

Contact 

Voor verzoeken om inzage of wijziging van persoonsgegevens kan contact opgenomen worden met 

de secretaris van het Bestuur van de Vereniging  Emmaus Bilthoven. 

Voor vragen of opmerkingen ten aanzien van het Privacybeleid kan contact opgenomen worden met 

de voorzitter. 

 

Meer informatie over de Wet bescherming persoonsgegevens? Kijk op wetten.overheid.nl. 
 

Meer informatie over de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)? Kijk op 

autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/avg-nieuwe-europese-privacywetgeving 

 

 

 

 


