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AANVULLING OP DE PRIVACYVERKLARING - VOOR VRIJWILLIGERS

Ontmoeting streeft na om persoonsgegevens zo te verwerken en te beheren dat uw privacy 
wordt gewaarborgd. In deze privacyverklaring leggen we u graag uit hoe we dat binnen Ont-
moeting doen. In alle gevallen houdt Ontmoeting zich aan de Algemene Verordening Gege-
vensbescherming. Deze aanvullende privacyverklaring vormt een geheel met de algemene 
privacyverklaring van het Ontmoeting. 

Toepassing 
Deze privacyverklaring is van toepassing op:
• Stichting Ontmoeting;
• iedere verwerking van persoonsgegevens van vrijwilligers;
• iedere vorm van verwerking van de hiervoor genoemde persoonsgegevens, ongeacht of deze 

gegevens mondeling, op papier, via e-mail of anderszins digitaal door middel van foto, video 
of audio worden verwerkt.

Ontvangen van persoonsgegevens
Stichting Ontmoeting ontvangt en verwerkt persoonsgegevens doordat u werkt voor Ontmoe-
ting. De meeste gegevens hebben wij rechtstreeks van u gekregen. U kan hierbij denken aan 
uw contactgegevens. Deze gegevens hebben wij nodig om onze rechten en plichten als werk-
gever uit te voeren en om onze wettelijke plichten na te komen. Als u weigert deze gegevens te 
verstrekken, kunnen wij onze verplichtingen niet nakomen. De verstrekking van deze gegevens 
is dan ook een voorwaarde om als vrijwilliger in dienst te treden bij Ontmoeting. 

Afhankelijk van het doel, verwerken wij een of meerdere van onderstaande persoonsgegevens:
• uw naam, voornamen, voorletters, eventuele titel, geslacht, geboortedatum, geboorteplaats, 

adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en andere gegevens die wij nodig hebben om 
met u te kunnen communiceren, zoals uw e-mailadres;

• uw bankrekeningnummer (voor verstrekking van vergoedingen, bijvoorbeeld voor gemaakte 
reiskosten);

• gegevens over de functie waarnaar je solliciteert;
• andere gegevens met het oog op het vervullen van de functie, die door jou zijn verstrekt of 

die jou bekend zijn;
• andere gegevens die nodig zijn voor de uitvoering of toepassing van een wet.

Daarnaast worden de volgende bijzondere persoonsgegevens vastgelegd:
• gegevens over de religie en levensovertuiging;
• Verklaring Omtrent Gedrag. 
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Deze gegevens worden alleen vastgelegd voor één of meer van onderstaande doelen:
• de beoordeling van de geschiktheid voor een functie die beschikbaar is of kan komen;
• de afhandeling van de door u in het kader van het vrijwilligerswerk gemaakte onkosten;
• de interne controle en de bedrijfsbeveiliging;
• de uitvoering of toepassing van een wet.

Verwerkingsdoel en rechtmatige grondslagen
Ontmoeting behandelt persoonsgegevens vertrouwelijk en zorgvuldig. Wij verwerken per-
soonsgegevens in verband met de volgende categorieën doelen:
1. het zo goed mogelijk invulling geven aan de rol als werkgever en uitvoering geven aan de 

vrijwilligersovereenkomst;
2. een verantwoorde bedrijfsvoering, waaronder het kunnen voldoen aan wettelijke taken of 

verplichtingen;
3. het ontwikkelen en uitvoeren van beleid.

In noodsituaties, bijv. in het geval van een levensbedreigende situatie, kan een beroep worden 
gedaan op de grondslag van bescherming van vitaal belang voor de betrokkene of van een 
derde. Verwerkingen die niet onder bovenstaande verwerkingsgrondslagen vallen kunnen al-
leen worden uitgevoerd na ondubbelzinnige toestemming van de betrokkene.

Beveiliging en toegang
Ontmoeting treft als verantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening 
Gegevensbescherming alle voorzieningen:
1. ter bevordering van de transparantie, juistheid en volledigheid van de persoonsgegevens die 

op grond van dit reglement worden verwerkt;
2. die nodig zijn om de in het bestand opgenomen persoonsgegevens te beveiligen;
3. om ervoor te zorgen dat niet meer persoonsgegevens worden verwerkt dan nodig is voor het 

doel waarvoor zij worden verzameld en dat zij niet voor andere doelen worden gebruikt.

Stichting Ontmoeting treft de noodzakelijke maatregelen met betrekking tot de beveiliging 
van de onder andere apparatuur, programmatuur en de gegevens waarmee de persoonsre-
gistratie(s) wordt/worden gevoerd. Alleen daartoe geautoriseerde personen hebben toegang 
tot persoonsgegevens. Digitale gegevens zijn beveiligd door middel van gebruikersnaam en 
wachtwoord. Papieren dossiers worden bewaard in afsluitbare kasten waartoe alleen bevoegde 
personen toegang hebben.

Recht op aanpassing, inzage en verwijdering

Inzage
U kunt sommige van uw persoonsgegevens zelf wijzigen via de speciale website voor vrijwilli-
gers waar u als vrijwilliger toegang tot heeft of als dat niet mogelijk is bij uw contactpersoon. U 
heeft het recht op inzage in/of afschrift van uw persoonsgegevens voor zover die betrekking 
hebben op uzelf.
 
Aanpassing en verwijdering
U kunt schriftelijk verzoeken uw persoonsgegevens te verbeteren of aan te vullen, wanneer 
deze feitelijk onjuist zijn, niet dienen voor het doel van de verwerking of in strijd met een wet-
telijk voorschrift worden verwerkt. In bepaalde gevallen kunt u schriftelijk verzoeken om uw 
gegevens te laten verwijderen. Let wel: wij hoeven hier geen gehoor aan te geven wanneer wij 
bij het (langer) bewaren van uw gegevens nog een gerechtvaardigd belang hebben, wanneer 
dit nodig is in verband met de uitvoering van uw vrijwilligersovereenkomst of om te voldoen 
aan een wettelijke plicht of op basis van een andere in de wet genoemde reden. Als we geen 
gehoor geven aan uw verzoek, verneemt u van ons uiteraard de reden. Let wel: wij streven er 
naar zo min mogelijk data te verzamelen (dataminimalisatie).
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Bewaartermijnen
Ontmoeting bewaart uw gegevens niet langer dan noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor 
we ze gebruiken. Voor zover die er zijn nemen wij de wettelijke bewaartermijnen in acht. Per-
soonsgegevens van vrijwilligers worden 2 jaar bewaard na beëindiging van de vrijwilligersover-
eenkomst. Gegevens kunnen door ons langer bewaard worden wanneer Stichting Ontmoeting 
daar een gerechtvaardigd belang bij heeft. de ondersteuning. 

Vragen en klachten
Natuurlijk helpen wij u graag verder als u vragen of klachten heeft over de verwerking van uw 
persoonsgegevens. Heeft u een vraag of klacht over naleving van dit reglement? Neem dan 
contact op via: privacy@ontmoeting.org  of per post:  

Stichting Ontmoeting
t.a.v. Privacy Officer
Postbus 263
3990 GB  Houten.

Wijzigingen privacyverklaring
Stichting Ontmoeting behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze priva-
Ontmoeting behoudt zich recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Privacyverklaring. 
Controleer daarom regelmatig onze privacyverklaring voor mogelijke veranderingen in ons 
beleid.
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