
 

Privacybeleid Stichting Seguro 

 

 

Wanneer is dit privacybeleid van toepassing? 

Dit privacybeleid is van toepassing op alle gegevens die we verzamelen, gebruiken en opslaan van onze 

bewoners, donateurs, werknemers, vrijwilligers, samenwerkende organisaties en geïnteresseerden (bijv. 

mensen die zich hebben ingeschreven voor de nieuwsbrief) 

 

Om welke gegevens gaat het? 

We verzamelen alleen gegevens die nodig zijn om ons werk goed te kunnen doen. Meestal gaat het dan 

om NAW-gegevens, e-mailadres en bij donateurs ook om betalingsgegevens. Van onze bewoners 

verzamelen we ook zgn. bijzondere persoonsgegevens, bijvoorbeeld over godsdienst, seksuele geaardheid 

of politieke voorkeur. Met deze gegevens gaan we heel zorgvuldig om, ze worden bewaard in een 

beveiligde omgeving en als het nodig is, alleen met toestemming van de bewoner gedeeld met derden.  

 

Toestemming van bewoners/zorgvragers  

De mensen die wij opvangen en begeleiden hebben allemaal een contract ondertekend waarmee ze 

akkoord gaan met het verwerken en bewaren van hun persoonsgegevens door Stichting Seguro. Extra 

aandacht is er voor de bijzondere persoonsgegevens, hierover geven we uitleg en vragen we apart 

toestemming. Beeldmateriaal wordt alleen gemaakt en gebruikt met toestemming van de betrokkenen. 

Bovendien verspreiden we geen beeldmateriaal waar onze (oud-)bewoners herkenbaar op staan. Alleen 

in zeer bijzondere situaties, bijvoorbeeld wanneer iemand dringend hulp nodig heeft en we niet in staat 

zijn vooraf toestemming te vragen, worden gegevens bewaard en verwerkt op grond van een zgn. 

gerechtvaardigd belang. Dit proberen we tot een minimum te beperken, zodra mensen weer in staat zijn 

om toestemming te geven, worden gegevens alleen op basis van die toestemming bewaard.  

 

Toestemming van betrokkenen 

Door je in te schrijven voor onze nieuwsbrief of door donateur te worden, ga je ermee akkoord dat je 

gegevens gebruikt worden voor het doel waarvoor we ze hebben gevraagd. Word je vrijwilliger bij onze 

organisatie, dan sluiten we een vrijwilligersovereenkomst met jou en worden je gegevens op basis van 

deze overeenkomst bewaard en verwerkt. Als we gegevens delen met organisaties waarmee we 

samenwerken, dan sluiten we met hen een verwerkingsovereenkomst af.  

 



 

Toestemming intrekken 

Het is altijd mogelijk om de toestemming die je eerder hebt gegeven, weer in te trekken. We verwijderen 

dan direct je gegevens. Een mailtje naar info@seguro-opvang.nl of telefoontje naar 030 – 662 42 60 is 

voldoende. Vragen stellen over ons privacybeleid is natuurlijk ook altijd mogelijk.  

 

Welke derden hebben toegang tot mijn gegevens? 

Wij hebben verwerkingsovereenkomsten met partijen waar we mee samenwerken en die de beschikking 

moeten hebben over jouw gegevens om hun werk te kunnen doen. Je kunt hierbij denken aan de 

fondsenwerver (donateurs en nieuwsbriefontvangers), de boekhouder (donaties) en de gemeente als 

subsidieverstrekker (alleen van toepassing voor bewoners).  

 

Hoe beveiligen jullie mijn gegevens? 

We vinden het belangrijk dat jouw informatie goed beveiligd wordt opgeslagen. Daarom hebben we 

technische en organisatorische maatregelen genomen om jouw gegevens te beveiligen tegen verlies of 

tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Alleen medewerkers van Seguro hebben toegang tot 

deze gegevens en ook alleen maar voor zover dat nodig is voor de uitoefening van hun functie.  

 

Hoe lang bewaren jullie mijn gegevens? 

We bewaren je gegevens niet langer dan nodig. Je kunt altijd een verzoek doen om gegevens eerder te 

vernietigen.  

 

Hoe kan ik mijn gegevens inzien, wijzigen, verbeteren of verwijderen? 

Je kunt op elk moment inzage vragen in de informatie die we van jou hebben opgeslagen en gebruiken. 

Ook kun je altijd gegevens wijzigen of verwijderen. Ten slotte heb je ook het recht van verzet tegen onze 

verwerkingen van je gegevens. Ben je niet tevreden met de manier waarop je jouw privacyverzoek 

hebben afgehandeld? Dan kun je altijd een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. 

 

Kan dit privacybeleid worden gewijzigd? 

Dit privacybeleid kan wijzigen, bijvoorbeeld naar aanleiding van nieuwe wet- of regelgeving.  

 

Dit privacybeleid is voor het laatst gewijzigd op 25 mei 2018. 
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