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Stichting Ontmoeting hecht grote waarde aan uw privacy. Stichting Ontmoeting gaat dan ook uiterst 

zorgvuldig om met uw gegevens en draagt er zorg voor dat de informatie die u verschaft vertrouwelijk 

wordt behandeld. Tijdens het gebruik van de website wordt informatie verzameld, deze wordt gebruikt 

voor de evaluatie en verdere ontwikkeling van onze website. Alle verzamelde informatie met betrekking 

tot een bezoek aan onze website wordt anoniem geregistreerd. Verwerking van de persoonsgegevens 

gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is met de eisen die de Algemene Verordening 

Gegevensbescherming stelt.  

Welke gegevens worden verzameld als u formulier invult?  

Als u een brochure opvraagt, u aanmeldt voor de nieuwsbrief, ons een e-mail stuurt of uzelf opgeeft voor 

een straatwandeling dan worden in ieder geval uw naam, e-mail en telefoonnummer verzameld. In geval 

dat u zich opgeeft voor een straatwandeling wordt ook gevraagd om uw adresgegevens. Stichting 

Ontmoeting verzamelt deze gegevens enkel om de aangevraagde informatie aan u te verstrekken. 

Stichting Ontmoeting zal deze gegevens niet verstrekken aan derde partijen, tenzij zij daartoe wettelijk is 

verplicht.  

Welke gegevens worden verzameld van een sollicitant? 

De persoonsgegevens van een sollicitant worden in eerste instantie verzameld door het invullen van het 

digitale sollicitatieformulier door de sollicitant. Daarna kunnen eveneens persoonsgegevens worden 

verzameld door persoonlijk en/of telefonisch contact met de sollicitant, dan wel nadere schriftelijke 

informatieverschaffing. Stichting Ontmoeting verzamelt enkel gegevens die relevant zijn voor de 

sollicitatieprocedure om te beoordelen of de sollicitant geschikt is voor de functie. Deze gegevens zijn in 

ieder geval de naam, voornaam, geboortedatum, geslacht, adres, postcode, woonplaats, 

telefoonnummer, e-mail, opleiding, cv en motivatie. Stichting Ontmoeting zal geen gegevens van 

sollicitanten verstrekken aan derde partijen, tenzij zij daartoe wettelijk is verplicht.  

Welke gegevens worden verzameld van een vrijwilliger? 

De persoonsgegevens van een vrijwilliger worden in eerste instantie verzameld door het invullen van het 

digitale vrijwilligersformulier door de vrijwilliger. Daarna kunnen eveneens persoonsgegevens worden 

verzameld door persoonlijk en/of telefonisch contact met de vrijwilliger, dan wel nadere schriftelijke 

informatieverschaffing. Stichting Ontmoeting verzamelt enkel gegevens die relevant zijn voor de werving 

van en de overeenkomst met een vrijwilliger. Deze gegevens zijn in ieder geval de naam, voornaam, 

geboortedatum, geslacht, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en e-mail. Gezien de 

christelijke visie en missie van Stichting Ontmoeting worden ook persoonsgegevens verzameld met 

betrekking tot de kerkelijke achtergrond en geloofsovertuiging. Stichting Ontmoeting zal geen gegevens 

van vrijwilligers verstrekken aan derde partijen, tenzij zij daartoe wettelijk is verplicht.  

Welke gegevens worden verzameld van een online donateur?  

De persoonsgegevens van een donateur worden verzameld door het invullen van het digitale 

donatieformulier. Stichting Ontmoeting verzamelt enkel gegevens die vereist zijn om een donatie te 

doen. Deze gegevens zijn in ieder geval de naam, e-mailadres, postcode, adres, telefoonnummer en 

bankrekeningnummer. Stichting Ontmoeting zal geen gegevens van donateurs verstrekken aan derde 

partijen, tenzij zij daartoe wettelijk is verplicht. 
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Bewaren van de gegevens 

De gegevens die u ons toestuurt via e-mail of het invullen van een digitaal formulier worden  bewaard 

zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige 

beantwoording en afhandeling daarvan. De gegevens zullen echter nooit langer dan 2 jaar worden 

bewaard  

Stichting Ontmoeting bewaart de gegevens van sollicitanten tijdens de sollicitatieprocedure. Na afloop 

van de sollicitatieprocedure zal Stichting Ontmoeting de gegevens uiterlijk na vier weken verwijderen. 

Als de sollicitant echter toestemming geeft om te worden benaderd voor toekomstige vacatures, worden 

de gegevens van de betreffende sollicitant gedurende één jaar bewaard.  

Persoonsgegevens van vrijwilligers worden niet langer dan 2 jaar bewaard nadat vrijwilligers zijn gestopt 

met hun werkzaamheden, tenzij de geregistreerde verzoekt om eerdere of latere verwijdering.  

Gegevens van donateurs worden na de laatste gift maximaal drie jaar bewaard, tenzij het op grond van 

de wet verplicht is om bepaalde persoonsgegevens langer te bewaren.  

Inzagerecht, verwijdering, vragen en klachten 

Indien u uw gegevens op onze website heeft achtergelaten, heeft u de mogelijkheid een verzoek te doen 

via info@ontmoeting.nl om uw persoonsgegevens in te zien. Wanneer het door ons verstrekte overzicht 

onjuistheden bevat, kunt u ons schriftelijk of per e-mail verzoeken de gegevens te wijzigen, aan te vullen 

of te beperken. Tevens kunt u verzoeken om uw gegevens te laten verwijderen of te ontvangen. Op een 

dergelijk verzoek zal binnen vier weken worden gereageerd.  Ingeval dit niet leidt tot een oplossing heeft 

u altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Nederlandse toezichthoudende autoriteit 

(www.autoriteitpersoonsgegevens.nl)   

Tevens kunt u bezwaar maken tegen de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens. Daarvoor kunt 

u eveneens een verzoek doen via info@ontmoeting.org. Stichting Ontmoeting zal het bezwaar 

onverwijld, in ieder geval binnen een maand, in behandeling nemen en de betreffende 

persoonsgegevens verwijderen, tenzij zij op grond van een wettelijke verplichting genoodzaakt is het 

betreffende persoonsgegevens te bewaren. Indien dat laatste het geval is, zal  Stichting Ontmoeting u 

hiervan op de hoogte brengen.  

Tot slot kunt u ons ook per e-mail of schriftelijk op de hoogte stellen, als u niet (meer) wilt worden 

benaderd met informatie. Ook als u vragen hebt over ons privacybeleid kunt u ons benaderen via e-mail 

of door een brief te sturen naar dit adres: Stichting Ontmoeting, Onderdoor 56, Postbus 263, 3990 GB 

Houten. 

Wijzigingen 

Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de website bekend gemaakt. 

Wij adviseren u om regelmatig de privacyverklaring te bekijken. 
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