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1 Inleiding
Stichting WiFinn hecht grote waarde aan de bescherming van de persoonsgegevens van haar
(potentiële/toekomstige) bewoners en andere relaties. De persoonlijke gegevens worden 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.

2 De volgende persoonsgegevens hebben wij in ons bestand
(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

3 Bijzondere 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 in ons bezit hebben van een minderjarige, neem dan contact met ons op, dan
verwijderen wij deze informatie).
Gezondheidsinformatie.

4 Stichting WiFinn verwerkt uw persoonsgegevens voor de
volgende doeleinden





U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze taken uit te kunnen voeren.
U te informeren over ontwikkelingen, wijzigingen en andere informatie met betrekking
tot de activiteiten van de stichting WiFinn.
Ter beoordeling van de aannameprocedure als bewoner
Uitvoering van een overeenkomst (na uw specifieke toestemming hiervoor)
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5 Delen van persoonsgegevens met 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.

6 Bewaartermijn persoonsgegevens
Stichting WiFinn bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk. Zodra u
geen (potentiële/toekomstige) bewoner / relatie (meer) bent van WiFinn, zullen alle
persoonsgegevens direct vernietigd worden. Indien u definitief bewoner bent, zullen alleen uw
persoonsgegevens in uw dossier blijven bij Stichting WiFinn. Uw medische gegevens worden
doorgegeven aan de zorgaanbieder en zullen bij Stichting WiFinn verwijderd worden.

7 Beveiliging persoonsgegevens
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om misbruik,
verlies, onbevoegd toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging van uw
persoonsgegevens tegen te gaan. Als u vragen hebt over de beveiliging van uw
persoonsgegevens of als u misbruik ervan vermoedt, neem dan contact met ons op.

8 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.

9 Verzoeken om aanpassing / verwijdering / inzage gegevens
U kunt uw verzoek tot aanpassing, aanvulling, verwijdering, inzage of afscherming van uw
gegevens per email indienen bij de contactpersoon gegevensbescherming van Stichting WiFinn,
Karin Derksen via karin@wifinn.nl
In dit verzoek dient u aan te geven, welke wijzigingen u wenst. Op dit verzoek zullen wij binnen
2 weken reageren. Om misbruik te voorkomen, zullen wij u vragen om u te identificeren.
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Contactgegevens:
Stichting WiFinn
p/a Robbekampen 50
6621 DA Dreumel
Contactpersoon gegevensbescherming: Karin Derksen, secretaris Stichting WiFinn
Email: karin@wifinn.nl; Telefoonnummer: 06-37405082.
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