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Het Wijkpastoraat Rotterdam West verwerkt persoonsgegevens. Wij willen je hierover graag
duidelijk en transparant informeren. In dit privacy statement geven wij antwoord op de belangrijkste
vragen over de verwerking van persoonsgegevens die door ons verzameld worden.
Wat zijn persoonsgegevens?
Er zijn gegevens die iets over jou zeggen. Bijvoorbeeld je naam, adres, leeftijd. Wanneer (een
combinatie van) deze gegevens naar jou herleid kunnen worden spreken we over persoonsgegevens.
Bijvoorbeeld je adres of e-mailadres. Maar bijvoorbeeld ook je voornaam samen met je
geboortedatum. Met die persoonsgegevens moet zorgvuldig omgegaan worden. Ook foto’s en
video’s worden gezien als persoonsgegevens.
Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van mijn persoonsgegevens?
Alle groepen van het Wijkpastoraat Rotterdam West verwerken persoonsgegevens. Dit kunnen zowel
activiteiten als bezoekgroepen betreffen. De activiteiten waaraan je deelneemt of een relatie mee
hebt, verwerken je persoonsgegevens.
Waarvoor verwerkt het Wijkpastoraat Rotterdam West persoonsgegevens?
Als je deel wilt nemen aan bepaalde activiteiten of aan de slag wilt gaan als vrijwilliger of een andere
relatie met ons aan wilt gaan, zoals vriend of begunstiger, hebben we persoonsgegevens nodig. Met
behulp van je gegevens kunnen we je op de juiste wijze informeren, zorg dragen voor je verzekering
en bijvoorbeeld een Verklaring Omtrent Gedrag voor je aanvragen als vrijwilliger.
Als je eenmaal deelnemer of relatie van het Wijkpastoraat Rotterdam West bent, dan willen we je
goed van dienst zijn. Wij gebruiken je naam en adresgegevens bijvoorbeeld om contact met je te
onderhouden en je te informeren over de planning van activiteiten waarvoor je je aangemeld hebt,
maar ook als je een vraag stelt, verwerken wij je gegevens om je zo goed mogelijk te kunnen helpen.
Gegevens kunnen ook gebruikt worden voor promotie- of marketingdoeleinden. Bijvoorbeeld om je
te informeren over een nieuwe activiteit, feest of bijeenkomst.
Tot slot zijn er praktische zaken waarvoor we gegevens verwerken. Bijvoorbeeld ter ondersteuning
van administratieve processen rondom declaraties, statistische analyses, verantwoording afleggen
aan geldschieters enzovoorts.
Het Wijkpastoraat Rotterdam West bewaart de volgende persoonsgegevens:
• Van beroepskrachten/coördinatoren: Naam, e-mailadres, huisadres, telefoonnummer, IBAN,
geboortedatum met het doel om hen uit te nodigen voor bijeenkomsten, hen te informeren
over relevante ontwikkelingen en het verrichten van betalingen;
• Van debiteuren (degenen die zorgen voor de betaling van de rekeningen): Naam en emailadres met het doel om facturen toe te zenden;
• Van deelnemers aan activiteiten: Naam, adres en e-mailadres met het doel om de
aanmelding te bevestigen en hen voor een volgende activiteit uit te nodigen;
• Van relevante contactpersonen (van fondsen en andere organisaties): Naam, e-mailadres en
telefoonnummer met het doel om met hen te overleggen, te benaderen voor vragen of
ideeën, dan wel voor het verstrekken van subsidies en bijdragen;
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•

Van donateurs en van geïnteresseerden die belangstelling hebben voor de nieuwsbrief: Naam
en huisadres en/of e-mailadres met het doel hen de nieuwsbrief toe te zenden of te
attenderen op nieuws op de website.

Wil je niet of niet meer benaderd worden voor bepaalde activiteiten?
Dan kun je dit aangeven door onderaan de betreffende mail op ‘uitschrijven’ te klikken of een
antwoord terug te sturen aan de afzender of persoonlijk contact op te nemen met de organisator van
de activiteit.
Verwerkt het Wijkpastoraat Rotterdam West ook bijzondere persoonsgegevens?
Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens, bijvoorbeeld over gezondheid, strafrechtelijk
verleden, etnische gegevens of gegevens betreffende religie.
Wij verwerken alleen bijzondere persoonsgegevens als wij dat moeten op basis van de wet, met jouw
toestemming of als je ons dat vraagt. In dat laatste geval verwerken wij deze gegevens alleen als dat
noodzakelijk is voor onze dienstverlening. Je kunt hierbij denken aan een gezondheidsformulier of
contactformulier ten behoeve van een zomerkamp of activiteit buitenshuis.
Hoe gaat het Wijkpastoraat Rotterdam West met mijn persoonsgegevens om?
Je persoonsgegevens worden zorgvuldig bewaard en niet langer dan noodzakelijk is voornormaal
gebruik binnen de stichting of het doel waarvoor zij zijn verwerkt.
Wie kan er bij mijn persoonsgegevens?
Binnen het Wijkpastoraat Rotterdam West kunnen je persoonsgegevens alleen worden geraadpleegd
door medewerkers of vrijwilligers die hier gelet op hun functie toegang toe moeten hebben, tenzij je
aangegeven hebt dat deze gegevens geheim zijn.
Hoelang worden mijn gegevens bewaard?
Gegevens gerelateerd aan je betrokkenheid bij Wijkpastoraat Rotterdam West worden in beperkte
vorm na beëindiging bewaard om statistische informatie zoals deelnemersaantallen over de jaren
heen, juist te kunnen blijven genereren. Daarnaast is het voor de groep met deze informatie mogelijk
oud-leden te informeren over bijvoorbeeld een reünie. Voor het bewaren van deze gegevens gelden
de wettelijk bepaalde voorschriften.
Verstrekking van persoonsgegevens aan derden
Het Wijkpastoraat Rotterdam West kan jouw persoonsgegevens verstrekken aan derden indien:
• Je daarvoor je uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven;
• Daartoe een verplichting of rechtvaardiging bestaat op grond van de wet of een rechterlijke
uitspraak, dan wel in een noodgeval voor zover dat naar redelijk oordeel van het bestuur in
jouw eigen belang is (bijvoorbeeld aan politie, justitie of medisch personeel)
Indien je persoonsgegevens aan een derde worden verstrekt, word je daaraan voorafgaand door ons
van op de hoogte gesteld, tenzij dit redelijkerwijs niet mogelijk is. Het Wijkpastoraat Rotterdam-West
blijft te allen tijde eigenaar van de gegevens. Een derde partij mag de gegevens niet zelf gebruiken of
doorsturen naar anderen.
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Hoe worden de persoonsgegevens bewaard?
Het Wijkpastoraat Rotterdam West gaat uiterst zorgvuldig met je persoonsgegevens om en neemt
adequate technische en organisatorische maatregelen om je gegevens te beschermen en te
beveiligen. Het is echter nooit mogelijk om je gegevens 100% te beveiligen. Jouw persoonsgegevens
worden uitsluitend gebruikt voor de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden.
Kan ik zien welke gegevens het Wijkpastoraat Rotterdam West van mij verwerkt?
Dat kan door contact op te nemen met de organisator of verantwoordelijke voor de activiteit.
Waar kan ik terecht met een vraag of klacht?
Voor vragen of klachten over de verwerking van persoonsgegevens door het Wijkpastoraat
Rotterdam-West kun je terecht bij het bestuur, persoonlijk of via e-mail naar
info@stichtingwijkpastoraatrotterdamwest.nl
Wijzigingen privacybeleid
Het Wijkpastoraat Rotterdam West behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit
privacybeleid. Je kunt dit privacybeleid zelf opslaan of raadplegen via
www.stichtingwijkpastoraatrotterdamwest.nl
Handeling bij datalek
Ondanks onze maatregelen kan het voorkomen dat persoonsgegevens in handen komen van mensen
buiten het Wijkpastoraat Rotterdam West, die daar misbruik van zouden kunnen maken. Het maakt
daarbij niet uit hoe (diefstal of onachtzaamheid van onszelf) zij aan de gegevens gekomen zijn.
Het bestuur is verantwoordelijk voor het volgen van de procedure in geval van een datalek. In kaart
wordt gebracht:
• de aard van de inbreuk;
• de instanties of persoon waar meer informatie over de inbreuk kan worden verkregen;
• de aanbevolen maatregelen om de negatieve gevolgen van de inbreuk te beperken;
• een beschrijving van de geconstateerde en de vermoedelijke gevolgen van de inbreuk voor de
verwerking van persoonsgegevens;
• de maatregelen die de organisatie heeft genomen of voorstelt te nemen om deze gevolgen te
verhelpen;
• wie de melding doet bij de Autoriteit Persoonsgegevens binnen 24 uur na ontdekking.

Rotterdam, juni 2018
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