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1 Inleiding 
 

Stichting WiFinn hecht grote waarde aan de bescherming van persoonsgegevens van haar 
(potentiële/toekomstige) bewoners en relaties (o.a. donateurs en sponsoren). Persoonlijke 
gegevens worden door Stichting WiFinn dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid 
behandeld en beveiligd. Stichting WiFinn houdt zich dan ook in alle gevallen aan de eisen die de 
wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt. Voor meer informatie over de 
AVG ga naar: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl 
 
In dit privacy beleid staat beschreven welke persoonsgegevens stichting WiFinn registreert, 
verwerkt en bewaart. Ook gerelateerde onderwerpen, zoals het raadplegen, muteren, 
verwijderen, verstrekken van gegevens aan derden, misbruik van gegevens en datalekken staan 
in dit beleid beschreven. Zowel dit privacy beleid alsmede de beknopte privacy verklaring, die 
hiervan is afgeleid,  zijn terug te vinden op de website van Stichting WiFinn: www.wifinn.nl 

 

2 Registratie 
 

2.1 Registratie en het bewaren van persoonsgegevens 

Stichting WiFinn registreert alleen die persoonsgegevens die strikt noodzakelijk zijn voor 
uitoefening van de taken van de stichting. De persoonsgegevens worden niet langer 
bewaard dan strikt noodzakelijk. Zodra de relatie van betrokkene met Stichting WiFinn 
beëindigd wordt, zullen de persoonsgegevens direct worden verwijderd/vernietigd. Indien 
u definitief bewoner bent, zullen alleen uw persoonsgegevens in uw dossier blijven bij 
Stichting WiFinn. Uw medische gegevens worden doorgegeven aan de zorgaanbieder (na 
uw toestemming) en zullen bij Stichting WiFinn verwijderd worden.  

 
 

2.2 Registratie persoonsgegevens van (toekomstige/potentiële) bewoners 

De volgende persoonsgegevens heeft Stichting WiFinn geregistreerd: 
(wij hebben deze persoonsgegevens van u zelf ontvangen, doordat u op onze website het 
contactformulier heeft ingevuld of uit informatie die wij gekregen hebben tijdens een 
persoonlijk/telefonisch of emailcontact) 

 Geslacht 

 Voornaam 

 Achternaam 

 Geboortedatum 

 Adresgegevens 

 Telefoonnummer 

 Emailadres 

 Bankrekeningnummer 

 

http://www.wifinn.nl/
http://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/
http://www.wifinn.nl/
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2.3 Registratie en/of gevoelige informatie die wij in ons bestand hebben 

 Gegevens van personen jonger dan 16 jaar, met toestemming van de 
ouders/voogd (indien u ervan overtuigd bent dat wij zonder toestemming van 
de ouders/voogd gegevens van een minderjarige in ons bezit hebben, neem 
dan contact met ons op, dan verwijderen wij deze informatie) 

 Gezondheidsinformatie. 

 
 

2.4 Registratie persoonsgegevens relaties (o.a. donateurs en sponsoren) 

Gegevens van relaties (o.a. donateurs en sponsoren) worden alleen vermeld / 
geregistreerd nadat hier door betrokkenen uitdrukkelijk toestemming voor gegeven is. 
Zonder toestemming kan wel melding gemaakt worden van de gift, maar zal de  
donateur/sponsor niet met naam genoemd en/of geregistreerd worden.  

 

 

3 Gebruik persoonsgegevens 
 

3.1 Gebruik van persoonsgegevens en het verstrekken aan derden 

Stichting WiFinn gebruikt de persoonsgegevens om u  te kunnen bellen of e-mailen indien 
dit nodig is om de taken uit te kunnen voeren. Verder worden de 
gegevens gebruikt ter beoordeling van de aannameprocedure van de bewoners en om u te 
informeren over ontwikkelingen, wijzigingen en andere informatie met betrekking tot de 
activiteiten van de stichting.  
Stichting WiFinn gebruikt uw gegevens ook voor de uitvoering van een overeenkomst, 
indien van toepassing, maar pas na uw specifieke toestemming hiervoor. 

 

3.2 Wie gebruikt de persoonsgegevens 

 Alleen de leden van het bestuur hebben toegang tot de persoonsgegevens. 
 Zij hebben allen een geheimhoudingsverklaring hiervoor ondertekend. 

 
 

3.3 Verstrekken van persoonsgegevens aan derden 

Stichting WiFinn zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en uitsluitend 
alleen aan derden ter beschikking stellen als dit in uw eigen belang is en alleen na 
uitdrukkelijke toestemming van uw kant middels een door u ondertekende 
toestemmingsverklaring.  
Derden aan wie wij dan uw persoonsgegevens verstrekken zijn zelf eveneens 
verantwoordelijk voor de verwerking van die gegevens en voor naleving van de AVG. Als 
een derde uw persoonsgegevens verwerkt als verwerker namens WiFinn, dan sluiten wij 
een verwerkersovereenkomst af die voldoet aan de eisen van de AVG. 

 

http://www.wifinn.nl/
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4 Raadplegen, muteren, afscherming en verwijderen van 

persoonsgegevens 
Het door betrokkene raadplegen van de eigen persoonsgegevens kan op elk gewenst 
moment plaatsvinden. Een verzoek om gegevens te muteren, te laten afschermen of te 
verwijderen, kan schriftelijk worden ingediend bij de contactpersoon 
gegevensbescherming van Stichting WiFinn en zal uiterlijk binnen 2 weken worden 
verwerkt.  

 
Uw rechten: 

 Recht op informatie: waarom zijn deze gegevens nodig en wat gaat ermee 
gebeuren? 

 Recht op inzage in uw persoonsgegevens en de verwerking daarvan. 

 Recht op correctie, aanvulling, verwijdering of afscherming van uw gegevens als 
dat nodig is. 

 Recht op verzet tegen verwerking van uw persoonsgegevens. 

 Recht op het indienen van een klacht over het gebruik van uw 
persoonsgegevens. 

 

5 Misbruik van persoonlijke gegevens 
Wanneer persoonsgegevens gebruikt worden op een andere manier dan is toegestaan 
volgens de wet en het beleid, dan is er sprake van ongeoorloofd gebruik. Het 
ongeoorloofde gebruik kan onopzettelijk zijn, omdat men niet op de hoogte is van de 
regels. Er kan ook sprake zijn van opzet. In het kader van dit beleid verstaan we onder het 
begrip ‘misbruik’ zowel opzettelijk als onopzettelijk ongeoorloofd gebruik. Misbruik kan 
leiden tot schade aan personen of de stichting.  
We spreken over misbruik wanneer, 

- Een persoon die daartoe niet gerechtigd is, gegevens verkrijgt en gaat gebruiken 
- Een in principe gerechtigd persoon de gegevens gebruikt voor een ander doel dan is 

toegestaan 
- Gegevens gebruikt worden die niet geregistreerd of gebruikt mogen worden.  
 

Stichting WiFinn zal er alles aan doen om misbruik van persoonsgegevens te voorkomen en 
heeft hiervoor de onderstaande maatregelen genomen. 
 

5.1 Communicatie 
Duidelijkheid over goed gebruik van gegevens voorkomt in ieder geval onopzettelijk 

gebruik. 

 

http://www.wifinn.nl/
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5.2 Geheimhoudingsverklaring 

Personen die toegang hebben tot de gegevens moeten bij aanvang van hun taak een 

geheimhoudingsverklaring ondertekenen. Alleen de leden van het bestuur van stichting 

WiFinn hebben toegang tot de persoonsgegevens.  

 

5.3 Verklaring Omtrent Gedrag  

Alle vrijwilligers verbonden aan de stichting moeten voordat zij actief worden voor de 

stichting een Verklaring Omtrent Gedrag kunnen overleggen. Bij de aanvraag wordt onder 

andere gecontroleerd op de omgang met informatie.  

 

5.4 Misbruik melden 

Wanneer iemand een vermoeden heeft dat er misbruik wordt gemaakt van 

persoonsgegevens binnen Stichting WiFinn, dan dient dit gemeld te worden bij de 

contactpersoon gegevensbescherming van Stichting WiFinn, zodat er waar nodig 

maatregelen getroffen kunnen worden. De contactgegevens staan onderaan dit beleid 

vermeld. 

 

5.5 Maatregelen 

Misbruik van gegevens zal  -afhankelijk van de ernst- aanleiding geven tot een van de 

volgende maatregelen: waarschuwing, ontzegging toegang tot gegevens of beëindiging 

taak voor de stichting. Er zal daarnaast ook steeds worden onderzocht of dit misbruik 

voorkomen had kunnen worden.  

 

6 Beveiliging persoonsgegevens  
Persoonsgegevens worden door Stichting WiFinn technisch en organisatorisch beveiligd. 

Technisch door gegevens op te slaan op een niet openbare computer met 

wachtwoordbeveiliging. Organisatorisch doordat alleen de secretaris van het bestuur van 

Stichting WiFinn toegang heeft tot deze gegevens en zij een geheimhoudingsverklaring 

heeft getekend. Indien nodig zullen andere bestuursleden deze gegevens kunnen opvragen 

bij de secretaris, ook zij hebben allen een geheimhoudingsverklaring getekend. Indien deze 

gegevens niet meer nodig zijn, zullen deze direct worden vernietigd. 

 

7 Datalekken 
Een datalek is een inbreuk op de beveiliging waarbij persoonsgegevens zijn blootgesteld 

aan verlies of onrechtmatige verwerking; dus blootgesteld aan datgene waartegen 

beveiligingsmaatregelen bescherming moesten bieden.   

http://www.wifinn.nl/
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7.1 Meldplicht datalekken 

Stichting WiFinn heeft een meldplicht ten aanzien van datalekken aan de Autoriteit 

Persoonsgegevens. Niet alle datalekken vallen onder deze meldplicht. De stichting moet 

zelf een afweging maken of een geconstateerd datalek onder deze meldplicht valt. 

Conform de richtlijnen van de Autoriteit Persoonsgegevens, dient een datalek 

alleen gemeld te worden als dit leidt tot een risico voor de rechten en vrijheden van 

betrokkenen.  

 

7.2 Procedure bij een (mogelijk) geconstateerd datalek 

Wanneer een (mogelijk) datalek geconstateerd wordt, dient dit onmiddellijk aan de 

contactpersoon gegevensbescherming van Stichting WiFinn gemeld te worden. De 

contactpersoon licht vervolgens het bestuur in en gezamenlijk wordt bepaald welke 

maatregelen genomen moeten worden. Indien het lek ongunstige gevolgen kan hebben 

voor de persoonlijke levenssfeer van de bewoner of van een andere relatie, dan ontvangt 

de bewoner of diens wettelijke vertegenwoordiger of de betreffende relatie hiervan een 

melding. In deze melding zal tenminste de aard van de inbreuk, de instanties waar meer 

informatie over de inbreuk kan worden verkregen en de aanbevolen maatregelen om de 

negatieve gevolgen van de inbreuk te beperken, bevatten.  

 

8 Wijzigingen privacy beleid 
Stichting WiFinn is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals 

weergegeven in dit privacy beleid. Stichting WiFinn behoudt zich het recht voor om 

wijzigingen aan te brengen in dit privacy beleid door veranderende omstandigheden, 

gewijzigde inzichten of op basis van aanpassingen in wet- en regelgeving. Het verdient dan 

ook aanbeveling om dit beleid geregeld te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen 

op de hoogte bent. 

Dit beleid is te downloaden op de site van Stichting WiFinn, hier is tevens de beknopte 

privacyverklaring te vinden: www.wifinn.nl 

 
Contactgegevens: 
Stichting WiFinn 
p/a Robbekampen 50 
6621 DA  Dreumel 
Contactpersoon gegevensbescherming: Karin Derksen, secretaris Stichting WiFinn 
Email: karin@wifinn.nl; Telefoonnummer: 06-37405082. 
 
 

Dit document is vastgesteld op:  september 2018 

Datum invoering:   september 2018 

Document verantwoordelijke:  Secretaris Stichting WiFinn 

http://www.wifinn.nl/
http://www.wifinn.nl/
mailto:karin@wifinn.nl

