Privacyverklaring
Privacy- en cookie verklaring Formulierenbrigade Rhenen

Uw persoonsgegevens onze zorg
De Formulierenbrigade wil inwoners van Rhenen helpen bij het zoeken naar hulp en ondersteuning in
de gemeente Rhenen door
 ondersteuning bij het doen van aanvragen
 hulp bij het formuleren van hun problemen
 doorverwijzing naar gemeentelijke en particuliere instanties
Hieronder leggen we uit hoe wij omgaan met uw privacy en wat we met uw gegevens doen.

Op welke rechtsgronden "verwerken" wij uw gegevens?
Wij verwerken uw gegevens omdat wij dit nodig hebben voor het uitvoeren van de
hulpaanvraag

Bijzondere gegevens
We zullen geen gevoelige persoonlijke gegevens van u verzamelen of anderszins verwerken
(d.w.z. gegevens ten aanzien van ras of etniciteit, politieke opvattingen, godsdienstige of
levensbeschouwelijke overtuiging, etc.)

Met welke partijen delen wij uw gegevens?
Wij delen uw gegevens uitsluitend met de instantie waarvoor het formulier is bedoeld. Wij
doen dat in uw aanwezigheid en nadat u daarvoor toestemming hebt gegeven.
We zullen uw gegevens nooit met andere partijen delen.

Waar worden uw gegevens opgeslagen?
Het Inschrijfformulier en het Hulpvraagrapport worden schriftelijk bewaard in een map, die
alleen toegankelijk is voor de vrijwilligers van de Formulierenbrigade.
In het geval waarin documenten worden gescand ten behoeve van een aanvraag zullen deze
worden gewist zodra de aanvraag is verzonden.

Cookie beleid Website
Er worden alleen technische en functionele cookies gebruikt en analytische cookies die geen
inbreuk maken op uw privacy.
Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen
op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de
technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar
behoren werkt. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren.
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U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies
meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van
uw browser verwijderen.
Iemand die voor het eerst op de startpagina van de website komt wordt door middel van een popup hierop geattendeerd.
Datalek
Wanneer persoonsgegevens zijn verloren en/of in het bezit zijn gekomen van personen die
hierover niet zouden mogen beschikken dient dit zo spoedig mogelijk gemeld te worden bij de
secretaris van de Stichting Noodfonds Rhenen. Deze is bereikbaar via email:
secretaris@noodfondsrhenen.nl. De secretaris beslist of sprake is van een (mogelijk) datalek en
of dit (mogelijke) datalek moet worden gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens en/of bij de
betrokkenen.

Uw gegevens inzien, wijzigen of wissen
Wilt u uw gegevens inzien, wijzigen of wissen, neem dan contact op via email
adres: info@formulierenbrigaderhenen.nl.

Bewaartermijn gegevens
Wij hanteren voor het bewaren van het Inschrijfformulier en het Hulpvraagrapport een termijn
van maximaal twee jaar vanaf het beëindigen van de hulpaanvraag. Daarna worden alleen nog
geanonimiseerde gegevens bewaard.

Wie is verantwoordelijk voor uw gegevens?
De Formulierenbrigade Rhenen is onderdeel van de Stichting Noodfonds Rhenen, KvK nummer
64131351, gevestigd te Rhenen. Deze Stichting is verantwoordelijk voor de verwerking van uw
gegevens. De voorzitter en de secretaris van de Stichting controleren.

Vragen
Voor vragen over de verwerking van persoonsgegevens kunt u contact opnemen met de
coördinator van de Formulierenbrigade ( info@formulierenbrigaderhenen.nl ).
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