
 

 

 

Overzicht Verwerking persoonsgegevens vrijwilligers 
 

Uw persoonsgegevens bij De Wever  

De Wever gaat op een zorgvuldige manier om met jouw gegevens. Hoe we dit moeten doen 

is per wet geregeld. Deze wet heet vanaf 25 mei 2018 Algemene Verordening 

Gegevensbescherming (AVG). De Wever heeft  een functionaris gegevensbescherming die 

toeziet op het zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens. 

 

Wat betekent dat voor jou 

In het kort betekent dit dat wij de verantwoordelijkheid hebben je te vertellen wat er met je 

persoonsgegevens gebeurt. Wij geven aan welke persoonsgegevens we vragen, waar we 

die voor gebruiken, wie ze gebruikt en met wie we de gegevens delen. 

Als werkgever kunnen we niet om het gebruik van persoonsgegevens heen. Maar we doen 

het zo weinig als mogelijk, zoveel als noodzakelijk en zo veilig als realistisch is.  

 

Zo weinig als mogelijk om de privacy van iedereen zoveel mogelijk te beschermen. 

Zoveel als noodzakelijk omdat het onmogelijk is een goede werkgever te zijn zonder 

persoonsgegevens te gebruiken. 

Zo veilig als realistisch omdat beveiligingsmaatregelen de bedrijfsvoering niet te veel mogen 

belemmeren. 

 

Welke standaardgegevens hebben we van je nodig en waarvoor 

Naam 

 

 

 

 

Deze gegevens gebruiken we voor onze bedrijfsvoering, 

correspondentie en persoonlijke communicatie 

Adres 

 

Geboortedatum 

 

Telefoonnummer 

 

Privé-mailadres 

 

 

Bankrekeningnummer 

 

Voor verrekening eventuele onkostenvergoeding. 

 

Beelden bewakingscamera’s 

 

 

We gebruiken camera’s voor de veiligheid in en om de 

locaties. We bewaren de beelden maximaal 28 dagen en  

bekijken ze alleen bij incidenten. 

 

Identiteitsbewijs 

 

Alleen inzage ter verificatie van de identiteit 

 

Foto’s en videobeelden voor 

pr-doeleinden 

 

 

Als we foto’s of film van u willen gebruiken voor publicatie 

vragen we daarvoor altijd toestemming en leggen precies 

vast waarvoor we het beeld gebruiken. 



 

 

 

Hoe verkrijgt De Wever jouw persoonsgegevens? 

De meeste persoonsgegevens krijgen we van jou als je je aanmeldt als vrijwilliger. 

 

Intern gebruik van de gegevens 

Om je privacy zoveel mogelijk te beschermen beperken we het intern gebruik van jouw 

persoonsgegevens zoveel als mogelijk. Alleen medewerkers die op basis van hun functie de 

gegevens moeten gebruiken, mogen dat. Dat regelen we door die medewerkers 

bevoegdheid te verlenen (autorisatie) voor toegang tot de systemen waar jouw 

persoonsgegevens instaan.  

 

Extern gebruik van gegevens 

Voor onze bedrijfsvoering maken we gebruik van veel computerprogramma’s. De 

leveranciers van de programma’s ondersteunen en onderhouden die. Hierdoor kan het 

voorkomen dat een medewerker van een leverancier tijdelijk in aanraking komt met 

persoonsgegevens. We eisen van onze leveranciers dat zij op dezelfde zorgvuldige manier 

omgaan met persoonsgegevens als De Wever zelf. Met elke leverancier maken we hier 

afspraken over. 

Hoe lang bewaren we je persoonsgegevens?  

Als je stopt met vrijwilligerswerk vernietigen we alle gegevens. 

Je bent en blijft eigenaar van je persoonsgegevens  

De persoonsgegevens zijn en blijven van jou. Daarom hebt je het recht om uw 

persoonsgegevens  

· in te zien,  

· te corrigeren als ze niet juist zijn,  

· over te laten dragen naar andere personen of organisaties.  

Je hebt tevens het recht te verzoeken uw gegevens te (laten) verwijderen. 

Meer weten?  

Wil je meer weten over hoe we omgaan met je persoonsgegevens? Neem dan contact op 

met de functionaris gegevensbescherming van De Wever. Je kunt mailen naar 

fg@dewever.nl 

Wil je je nader verdiepen in de regels die gelden voor het omgaan met persoonsgegevens in 

de zorg dan kun je de website van Autoriteit Persoonsgegevens 

(www.autoriteitpersoonsgegevens.nl) of de wetgeving raadplegen.  
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