Stichting Bretels zet zich in voor jonge gezinnen die een of beide ouders gaan
verliezen of hebben verloren. Dat doen we mede dankzij de inzet van vrijwilligers.
Zowel voor gezinnen als voor vrijwilligers is het belangrijk om te weten wat er met
hun gegevens gebeurt. We vinden het namelijk van het grootste belang dat we daar
op zeer vertrouwelijke wijze mee omgaan. Dit privacybeleid is vastgesteld om de
kaders daarvoor vast te leggen.

•

•
•
•
•

De coördinatoren hebben toegang tot de persoonsgegevens van gezinnen die
zich aanmelden bij Stichting Bretels. Het betreft naam, telefoonnummer,
emailadres, gezinssamenstelling en in korte bewoordingen de achtergrond
van het betreffende gezin. In sommige gevallen hebben we ook
adresgegevens als een afspraak in de thuissituatie gepland wordt.
De coördinatoren hebben toegang tot de gemaakte afspraken met gezinnen
die zich bij Stichting Bretels aanmelden.
De coördinatoren hebben toegang tot de persoonsgegevens van vrijwilligers.
Het betreft de gegevens zoals opgenomen in het aanmeldformulier.
De coördinatoren hebben toegang tot alle gegevens van Stichting Bretels die
betrekking hebben op het beleid en de financiën.
De vrijwilligers hebben alleen toegang tot de persoonsgegevens van de
gezinnen waarbij ze individueel betrokken zijn. Indien een gezin geen
toestemming geeft aan de coördinator dat gegevens gedeeld mogen worden
met de betreffende vrijwilligers, dan zal dit niet gebeuren

Met de toegang tot bovenstaande gegevens moet door de coördinatoren en de
vrijwilligers discreet en vertrouwelijk omgegaan worden. Om die vertrouwelijkheid
te waarborgen gelden de volgende regels:
•

•

•
•

Coördinatoren en vrijwilligers tekenen met het bestuur van Stichting Bretels
een samenwerkingsovereenkomst. Met het tekenen van dat document
stemmen ze in met een werkwijze op basis van dit privacybeleid.
In de onderlinge communicatie tussen het bestuur, de coördinatoren en de
vrijwilligers over bij Stichting Bretels betrokken gezinnen blijven personen
altijd anoniem door geen combinatie van een voor- en achternaam te
gebruiken.
Personen worden bij Stichting Bretels nooit uitgevraagd op bijzondere
persoonsgegevens zoals bijvoorbeeld BSN.
De coördinatoren registreren van betrokken gezinnen uitsluitend naam, ,
telefoonnummer, emailadres en gezinssamenstelling. Indien noodzakelijk
voor een afspraak in de thuissituatie noteren ze ook adresgegevens. Dit

•

•

•

•

document is alleen toegankelijk voor coördinatoren en bevindt zich in een
beveiligde omgeving in de cloud. Vrijwilligers krijgen geen toegang tot deze
gegevens.
Coördinatoren zullen de grootst mogelijke zorg besteden aan (en zorgdragen
voor) een deugdelijke en veilige opslag van de vertrouwelijke informatie over
gezinnen en hun relaties, vrijwilligers en overige zaken binnen de stichting.
Vrijwilligers hebben hiertoe geen toegang.
Coördinatoren dienen ten alle tijden hun laptops te beveiligen en te locken
met een wachtwoord (bestaande uit tenminste 1 hoofdletter, 1 leesteken en
minimaal 8 karakters).
Coördinatoren en vrijwilligers zullen voor, tijdens of na hun wer k geen
vertrouwelijke informatie verstrekken aan of delen met derden. Dat geldt ook
als een samenwerkingsverband eindigt.
Coördinatoren vrijwilligers hebben nooit informatie over gezinnen lokaal
opgeslagen op zijn/ haar mobiele apparaten als computer, laptop, telefoon of
tablet.

Samenwerkingsverbanden gaat Stichting Bretels alleen met partijen die voldoen
aan de regels zoals in de AVG vastgesteld. Indien dit onbekend is, zal er een
verwerkersovereenkomst worden vastgelegd.
Stichting Bretels zal vergaarde informatie nooit voor andere doeleinden gebruiken
dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacybeleid, tenzij wij hiervoor
van tevoren schriftelijk toestemming hebben gekregen.
Stichting Bretels biedt alle gezinnen en vrijwilligers de mogelijkheid tot het inzien,
aanpassen of verwijderen van alle persoonlijke informatie die aan ons is verstrekt.
Als iemand zijn of haar persoonlijke gegevens aan wil passen of als iemand zijn
eigen gegevens uit onze bestanden wil laten verwijderen, dan kunnen zij te allen
tijde contact met ons opnemen. Zie onderstaande contactgegevens:
Stichting Bretels
A.Hofmanweg 1A
2031 BH Haarlem
info@stichtingbretels.nl

