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Privacy-statement 

Bij Stichting Steunfonds Vluchtelingenwerk Twenterand (SSVT) vinden wij het 
respecteren van de privacy erg belangrijk. Wij streven ernaar om zo verantwoord 
mogelijk om te gaan met uw persoonsgegevens, hierbij zullen we de privacywetgeving 
in acht nemen. Middels dit document willen wij u informeren over de wijzen waarop wij 
dit doen.  

Contactgegevens secretariaat Stichting 

• Adres: Van der Duyn van Maasdamstraat 78, 7691 AD Bergentheim
• Email: jborkent@vluchtelingenwerk.nl

Welke persoonsgegevens verwerken wij? 

Wanneer er een ingevuld aanvraagformulier wordt  ingediend bij SSVT verwerken wij 
in ieder geval uw persoonsgegevens, de persoonsgegevens van uw cliënt die u 
vermeld in het aanvraagformulier en de daarbij gevraagde verstrekking. 

Bij het invullen van het aanvraagformulier geeft u ons toestemming om de persoons-
gegevens te gebruiken voor onze administratie.  

Met welk doel verwerken wij deze persoonsgegevens? 

De bovengenoemde persoonsgegevens worden verwerkt ten behoeve van de dien-
sten die SSVT verleent.  

We gebruiken tenminste één van de volgende gronden voor de verwerking van uw 
persoonsgegevens:  

• Het kunnen uitvoeren van een overeenkomst met u, waarbij de
verwerking van de gegevens noodzakelijk is;

• Het kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting;
• Het kunnen behartigen van een gerechtvaardigd belang in het kader

van onze dienstverlening (hierbij zullen we de rechten, vrijheden en
belangen van de betrokkenen uitdrukkelijk afwegen tegen het
gerechtvaardigd belang);

De toestemming die u verleent om gegevens te verwerken voor specifieke doeleinden. 
Deze toestemming kunt u altijd intrekken.  

Met wie delen wij deze persoonsgegevens? 

Wij zullen u gegevens niet met derden delen, tenzij dit voor onze dienstverlening 
noodzakelijk is of wanneer wij hiervoor uw uitdrukkelijke toestemming hebben ont-
vangen. Deze toestemming kunt u altijd weer intrekken.  
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Hoe lang bewaren wij deze persoonsgegevens?  

We zullen ernaar streven om uw persoonsgegevens niet langer te bewaren dan 
noodzakelijk. In de meeste gevallen betekent dit dat uw persoonsgegevens bewaard 
zullen worden totdat u niet langer gebruik maakt van onze diensten of bij ons betrokken 
bent. Indien er wettelijke bewaartermijn geldt, zullen wij uw gegevens bewaren 
gedurende de wettelijke bewaartermijn.  

Hoe beveiligen wij de persoonsgegevens?  

We hebben technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoons-
gegevens adequaat te beveiligen.  

Welke rechten heeft een betrokkene?  

Als betrokkene heeft u onder andere de volgende rechten:  

• Recht op informatie wat betreft de verwerking van uw persoonsgegevens; 
• Recht op inzage van de persoonsgegevens; 
• Recht op wijziging van de persoonsgegevens als deze mogelijk onjuist zijn 

verwerkt; 
• Recht op beperking van uw persoonsgegevens; 
• Recht op verwijdering van uw persoonsgegevens; 
• Recht op overdracht van uw persoonsgegevens. 

Het kan zijn dat we niet in alle gevallen tegemoet kunnen komen aan een verzoek. Als 
dit het geval is zullen we u dit gemotiveerd laten weten. Voor verdere vragen wat betreft 
de rechten kunt u altijd contact met ons opnemen.  

Op welke manier kan er een klacht worden ingediend?  

Indien u het niet eens bent met de wijze waarop wij u persoonsgegevens verwerken, 
kunt u altijd contact met ons opnemen. Er is ook de mogelijkheid om een klacht in te 
dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, meer informatie hierover kunt u vinden op 
www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.  

We vertrouwen erop u door middel van dit document voldoende geïnformeerd te 
hebben over de zaken aangaande de verwerking van persoonsgegevens. Heeft u nog 
vragen over de omgang met persoonsgegevens? Neem dan contact met ons op. Het 
kan voorkomen dat we dit Privacy-statement in de toekomst wijzigen. Op de website 
vindt u het meest actuele statement.  

 


