PRIVACYVERKLARING
De Vrijwilligersacademie verwerkt persoonsgegevens.
Wij willen u hierover graag duidelijk en transparant informeren. In deze privacyverklaring geven wij u
antwoord op de belangrijkste vragen over de verwerking van persoonsgegevens.
De Vrijwilligersacademie is een initiatief van de gemeenten Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo.
Deze gemeenten hebben de volgende steunpunten voor vrijwilligerswerk:
Vrijwilligers Centrale in Bergen
Vrijwilligers Informatie Punt Uitgeest
Steunpunt Vrijwilligerswerk Castricum
Vrijwilligers Informatie Punt Heiloo
Deze vier steunpunten treden op als beheerders van de Vrijwilligersacademie. Zij zijn degenen die uw
persoonsgegevens verwerken.
1. Welke regels gelden bij de verwerking van persoonsgegevens?
Bij de verwerking van persoonsgegevens is de Vrijwilligersacademie gebonden aan de daarvoor
geldende wet- en regelgeving. Wij verplichten ons ertoe dat persoonsgegevens van u als betrokkene:
a. worden verwerkt op een manier die rechtmatig en transparant is;
b. worden verzameld voor duidelijke, uitdrukkelijk omschreven en rechtmatige doelen en in
overeenstemming met die doelen worden verwerkt;
c. beperkt blijven tot wat nodig is voor de doelen waarvoor zij worden verwerkt;
d. kloppen en zo nodig worden bijgewerkt; onjuiste persoonsgegevens - door u doorgegeven worden gewist of gecorrigeerd;
e. worden bewaard in een vorm die het onmogelijk maakt u te kunnen herkennen behalve voor
de doelen waarvoor de persoonsgegevens noodzakelijk zijn;
f. zó worden verwerkt dat beveiliging ervan zo goed mogelijk gewaarborgd is, en onder meer
beschermd zijn tegen niet geoorloofde verwerking, tegen verlies, vernietiging of beschadiging.
2. Van wie verwerkt de Vrijwilligersacademie persoonsgegevens?
De Vrijwilligersacademie verwerkt persoonsgegevens van vrijwilligers en mantelzorgers die zich
aanmelden voor een cursus of workshop die wordt aangeboden via de website:
https://www.vrijwilligersacademiebuch.nl/
3. Waarvoor verwerkt de Vrijwilligersacademie persoonsgegevens?
De Vrijwilligersacademie verwerkt persoonsgegevens zowel handmatig als geautomatiseerd. Het
betreft alleen een verwerking om de door u met de Vrijwilligersacademie overeengekomen diensten te
kunnen leveren:
a. aanbieden van workshops en cursussen voor vrijwilligers en mantelzorgers;
b. verkrijgen van statistische informatie (geanonimiseerd) om een passend aanbod
deskundigheidsbevordering te blijven bieden en een effectieve werkwijze na te streven door
de Vrijwilligersacademie.
4. Uw persoonsgegevens bij de Vrijwilligersacademie
De Vrijwilligersacademie verwerkt ten behoeve van de onder a en b beschreven diensten de volgende
categorieën persoonsgegevens:
a. Naam
b. Emailadres
c. Woonplaats
d. Telefoonnummer
e. Leeftijdscategorie
f. Informatie of u mantelzorger of vrijwilliger bent
g. Bij welke vrijwilligersorganisatie u actief bent
h. Uw functie bij de vrijwilligersorganisatie
De Vrijwilligersacademie vraagt zowel uw mailadres als uw telefoonnummer om u in geval van een
onverwachte vraag of het niet doorgaan van een training snel te kunnen bereiken.
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5. Wie kunnen er bij mijn persoonsgegevens?
Uw persoonsgegevens kunnen worden geraadpleegd door (vrijwillige) medewerkers van de
steunpunten voor vrijwilligerswerk in de gemeenten Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo -die hier
gelet op hun functie- toegang toe hebben.
De organisator van de betreffende cursus of workshop ontvangt na uw aanmelding de
persoonsgegevens zoals genoemd in punt 4.
6. Verwerkers
De Vrijwilligersacademie geeft in een aantal gevallen aan anderen opdrachten waarbij deze uw
persoonsgegevens kunnen inzien, deze anderen zijn verwerkers. De Vrijwilligersacademie blijft
verantwoordelijk voor die verwerkers en sluit daarmee verwerkingsovereenkomsten om uw privacy te
waarborgen.
7. Uitwisseling van persoonsgegevens
De Vrijwilligersacademie wisselt geen gegevens uit met externe partijen zonder uw nadrukkelijke
toestemming.
De docent voor desbetreffende workshop of cursus ontvangt uw:
a. Naam
b. Bij welke vrijwilligersorganisatie u actief bent
c. Uw functie bij de vrijwilligersorganisatie
De Vrijwilligersacademie verstrekt soms de van u verkregen persoonsgegevens in geanonimiseerde
vorm aan de BUCH-gemeenten als subsidieverstrekkers
Deze ontvangers kunnen dus niet zien wie u bent.
8. Kan ik zien welke gegevens de Vrijwilligersacademie van mij verwerkt?
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw
persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar tegen de verwerking van
uw persoonsgegevens sturen aan de Vrijwilligersacademie.
Als gevolg van het verwijderen van uw persoonsgegevens (of een deel daarvan) kunnen wij u mogelijk
geen diensten meer leveren.
9. Waar kan ik terecht met een vraag of klacht?
Voor vragen of klachten over de verwerking van persoonsgegevens door de Vrijwilligersacademie kunt
u contact opnemen via info@vipheiloo.nl of De Vrijwilligersacademie, p/a Abraham du Bois-hof 2,
1852 EZ Heiloo.
10. Wijzigingen privacy beleid
De Vrijwilligersacademie behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy
beleid en zal u van een wijziging in kennis stellen, waarna u het recht heeft uw gegevens aan te
passen.
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