PRIVACY VERKLARING STEK, stichting voor stad en kerk
Inleiding
Stek, stichting voor stad en kerk, verwerkt persoonsgegevens. Dit is nodig om de activiteiten en de
dienstverlening van Stek zo goed mogelijk uit te voeren.
Het feit dat per 25 mei 2018 de gewijzigde regelgeving over de privacy van de Europese Unie van
kracht wordt, is voor Stek aanleiding geweest om het privacy beleid te evalueren en te beschrijven,
zodat Stek voldoet aan de geldende wet- en regelgeving.
Persoonsgegevens
Persoonsgegevens betreffen gegevens die betrekking hebben op een geïdentificeerde of
identificeerbare persoon. Denk aan naam, adres, telefoonnummer, maar ook een foto, BSN nummer
e.d. Wanneer (een combinatie van) deze gegevens naar deze persoon herleid kunnen worden
spreken we over persoonsgegevens.
Stek hecht eraan om zeer zorgvuldig om te gaan met de persoonsgegevens van medewerkers,
vrijwilligers, cliënten en anderen. Stek zal alleen die gegevens opvragen die noodzakelijk zijn en deze
slechts zo lang bewaren als wettelijk verplicht is. U hebt te allen tijde recht op inzage van deze
gegevens. Binnen de Stekorganisatie worden gegevens digitaal of anderszins (in afgesloten kasten
bijvoorbeeld) beveiligd. Alleen medewerkers die hiertoe geautoriseerd zijn hebben toegang tot uw
gegevens. Het gaat bijvoorbeeld om een projectleider, vrijwilligerscoördinator en de
salarisadministrateur.
Met verwerkingsverantwoordelijke bedrijven en organisaties, zoals onze externe salarisadministratie,
zijn verwerkersovereenkomsten opgesteld om de privacy te waarborgen.
Bijzondere persoonsgegevens
Bijzondere persoonsgegevens worden in beginsel alleen verwerkt indien dit vereist is op grond van
een wettelijk voorschrift. Onder bijzondere gegevens vallen bijvoorbeeld gegevens over
geloofsovertuiging, gezondheid, etnische gegevens en strafrechtelijke gegevens. Zou het voorkomen
dat dergelijke bijzondere gegevens bekend dan wel geregistreerd moeten worden door Stek, dan
gebeurt dit alleen als er sprake is van een gerechtvaardigd belang of met de uitdrukkelijke,
schriftelijke instemming van de betrokkene(n). Dit zou bijvoorbeeld het geval kunnen zijn wanneer
het belangrijk is dat gegevens over iemands gezondheid bekend moeten zijn, bijvoorbeeld wanneer
iemand epileptische aanvallen heeft.
Van wie verwerkt Stek persoonsgegevens?
Stek verwerkt persoonsgegevens van mensen met wie wij direct of indirect een relatie hebben,
willen krijgen of hebben gehad. Dat zijn bijvoorbeeld gegevens van:
•
Bestuursleden, medewerkers en oud-medewerkers
•
Vrijwilligers met een vrijwilligerscontract
•
Stagiairs
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•
•

Cliënten die een beroep doen op onze (financiële) steun of via Stek een maatje hebben
Mensen die aan een bedrijf of organisatie verbonden zijn, waar wij een relatie mee
hebben, willen krijgen of hebben gehad.

Waarom worden persoonsgegevens verwerkt?
Persoonsgegevens voor verschillende doeleinden verwerkt, bijvoorbeeld
• Het kunnen uitnodigen van personen voor activiteiten, cursussen, trainingen
• Uitbetaling van onkostenvergoedingen aan vrijwilligers
• Salarisbetaling van medewerkers met een arbeidsovereenkomst
• Donateurs bedanken voor een gift
• Toezenden van nieuwsbrieven, verstrekken van informatie over activiteiten
• Aanvragen van een Verklaring omtrent Gedrag (voor o.a. medewerkers en vrijwilligers, die in
één-op-één situaties omgaan met mensen in een kwetsbare situatie of die met kinderen en
jongeren werken)
In het geval van toezending van nieuwsbrieven en andere uitgaven en nieuwsuitingen (per post dan
wel per e-mail), is de mogelijkheid tot afmelding altijd aanwezig.
Hoe lang worden gegevens bewaard?
Stek bewaart de persoonsgegeven vanzelfsprekend heel zorgvuldig.
Gegevens worden alleen bewaard voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt. De gegevens worden
niet langer bewaard dan noodzakelijk is. Uiteraard worden de wettelijke bepalingen die gelden
nageleefd.
Verstrekking van gegevens aan derden
Stek verstrekt in beginsel geen gegevens aan derden. Soms is dit echter wettelijk verplicht of is er
sprake van een gerechtvaardigd belang. In de meeste gevallen gaat het om het doorgeven van
gegevens van medewerkers van Stek, zij die in loondienst zijn dus. Zo worden naast de NAW
gegevens, het salarisbedrag, BSN nummer en bankrekeningnummer aan de salarisverwerker
verstrekt. Een aantal gegevens wordt doorgegeven aan de Arbodienst. En soms is het nodig om op
basis van een wettelijk voorschrijft gegevens te verstrekken aan belastingdienst, UWV of justitie.
Het verstrekken van gegevens voor commerciële doeleinden zal Stek nooit doen. Een
verzekeringsmaatschappij bijvoorbeeld, zal nooit de beschikking over persoonsgegevens van Stek
krijgen, om een persoonlijke aanbieding te doen.
Verwerkersovereenkomsten
Stek sluit verwerkersovereenkomsten met organisaties die werkzaamheden voor Stek uitvoeren en
daarbij de beschikking over persoonsgegevens moeten hebben. In deze verwerkingsovereenkomsten
staat onder andere dat deze organisaties de wettelijk privacy bepalingen moeten naleven. Ook
dienen zij duidelijkheid te verschaffen over waar de gegevens die zij verwerken worden bewaard
(datacentra in Nederland/EU, dan wel elders). Er worden geen data bewaard in servers die zich
buiten de Europese Unie bevinden.
Inzage, correctie en recht op vergetelheid
De persoonsgegevens zijn voor de betreffende persoon in te zien. Dit is het zogenaamde inzagerecht.
In veel gevallen zal dit gebeuren op de plek waar de betreffende gegevens worden bewaard.
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Vanzelfsprekend kan Stek worden gevraagd gegevens te corrigeren, aan te vullen of deze te
verwijderen (het recht op vergetelheid).
De persoon kan ook de digitale gegevens die van hem of haar bij Stek zijn opgeslagen opvragen voor
gebruik voor een ander doel (dataportabiliteit). Stek zal die gegevens leveren in een handzame vorm.
Datalekken
Mochten onverhoopt persoonsgegevens in verkeerde handen komen, dan moet degene die dit
ontdekt dit onmiddellijk melden aan de leidinggevende, die dit direct doorgeeft aan de
contactpersoon voor de privacy. Deze zal de Autoriteit Persoonsgegevens hiervan zo spoedig
mogelijk op de hoogte stellen, doch uiterlijk binnen 72 uur na het verlies of de diefstal van de
gegevens.
Vragen, opmerkingen en klachten
Het kan dat u een klacht heeft over de verwerking van uw gegevens door Stek. Stek zal altijd
proberen om met u tot een bevredigende oplossing te komen. U kunt zich daartoe wenden tot
hieronder genoemde contactpersoon.
De contactpersoon behandelt ook de overige vragen en opmerkingen die te maken hebben met de
privacy. Ook verzoeken voor inzage in het persoonsdossier en klachten worden door deze
contactpersoon in behandeling genomen.
De contactpersoon is Derk Stegeman en is als volgt bereikbaar:
•
•

Telefoon: 070 3181616
Email: dstegeman@stekdenhaag.nl

----------------------Den Haag, 17 juni 2021

Disclaimer
De inhoud van www.stekdenhaag.nl is met de grootste zorg samengesteld. Hoewel Stek tracht juiste,
volledige en actuele informatie uit betrouwbaar geachte bronnen aan te bieden, verstrekt Stek
expliciet noch impliciet enige garantie dat de op of via deze internetsite aangeboden informatie juist,
volledig en actueel is.
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