PRIVACYVERKLARING STICHTING SAMEN IS NIET ALLEEN
Algemeen
In deze privacyverklaring informeren wij u welke persoonsgegevens wij verzamelen en
verwerken en met welk doel dit gebeurt. Daarnaast leggen wij uit welke rechten
betrokkenen hebben met betrekking tot hun eigen persoonsgegevens.
Stichting Samen is niet alleen, hierna: Stichting Sina, is opgericht met als doel
armoedebestrijding in Amsterdam. Binnen de organisatie lopen verschillende projecten,
die allemaal betrekking hebben op mensen in armoede en de verschillende problemen die
daarbij komen kijken.
Stichting Sina is verwerkingsverantwoordelijke en is gevestigd te (1141 RL)
Monnickendam aan de Monnikevenne 38. Telefonisch is Stichting Sina te bereiken op
06 283 804 33 en per e-mail via jurre@stichtingsina.nl.
Stichting Sina respecteert uw privacy en hecht waarde aan een zorgvuldige, veilige en
rechtmatige verwerking van uw persoonsgegevens. Persoonsgegevens worden dan ook
door ons zorgvuldig verzameld, verwerkt en beveiligd.
Deze privacyverklaring geldt voor alle personen van wie Stichting Sina persoonsgegevens
verwerkt, onder meer projectdeelnemers, werknemers, vrijwilligers en stagiairs. Van tijd
tot tijd kan deze privacyverklaring worden gewijzigd.
Gebruikersinformatie website
Bezoekers van de Stichting Sina website kunnen zich aanmelden voor onze projecten. Zij
kunnen dit doen door hun gegevens in te vullen in een formulier op de website. Deze
gegevens worden opgeslagen in het Customer Relationship Management systeem. Dit
systeem is alleen toegankelijk voor werknemers van Stichting Sina. Zij gaan
vertrouwelijk om met deze gegevens.
Gebruik van persoonsgegevens
Stichting Sina verwerkt persoonsgegevens die door uzelf of door een derde zijn verstrekt.
Afhankelijk van uw hoedanigheid en relatie tot Stichting Sina, kunnen wij de volgende
persoonsgegevens verwerken:
-

NAW-gegevens;

-

geboortedatum;

-

e-mailadres en telefoonnummer;

-

financiële gegevens zoals IBAN;

-

cv en motivatiebrief;

-

arbeidstijdenregistratie voor onze medewerkers;

-

gegevens verwerkt in foto's;

-

gegevens uit openbare bronnen zoals KvK en kadaster;

-

stadspasnummer;

-

gegevens die zijn vermeld op een ID-bewijs, zoals geboortedatum en BSN;

-

gegevens die zijn verstrekt via het contactformulier op onze website;

-

verslagen van hoe de dienstverlening is verlopen.

Wij verwerken niet altijd alle bovenstaande gegevens. Welke persoonsgegevens wij in
een concreet geval verwerken is afhankelijk van uw relatie met Stichting Sina en
uiteraard het doel van de gegevensverwerking. Conform de Algemene Verordening
Gegevensbescherming houdt Stichting Sina een verwerkingsregister bij.
Stichting Sina bewaart de gegevens ook niet langer dan noodzakelijk is. Dat wil zeggen
dat wij de gegevens wissen als deze niet meer nodig zijn voor het doel waarvoor de
gegevens zijn verzameld of verwerkt. Dit zal slechts anders zijn als wet- of regelgeving
ons verplicht om gegevens langer te bewaren, of gegevens nodig zijn voor andere
doeleinden. In dat laatste geval worden alleen gegevens bewaard en verwerkt die
noodzakelijk zijn voor het andere doel. Zo verwijdert Stichting Sina de basisgegevens uit
het personeelsdossier zeven jaar na uitdiensttreding. De salarisadministratie wordt,
mede met het oog op fiscale wetgeving, na tien jaar vernietigd.
Doeleinden en rechtsgronden van het gebruik
Wij verwerken de bovenstaande persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
Het uitvoeren van een overeenkomst
Wij verwerken persoonsgegevens onder meer voor de uitvoering van overeenkomsten.
Denk hierbij aan arbeidsovereenkomsten die wij met werknemers of de
stageovereenkomsten die we met stagiairs hebben gesloten. Verder kan het voorkomen
dat wij contactgegevens verwerken om overeenkomsten met leveranciers en andere
relaties uit te voeren.
Gerechtvaardigd belang
Het verwerken van de persoonsgegevens van projectdeelnemers is noodzakelijk voor de
behartiging van het belang van Stichting Sina, wij zijn namelijk volledig afhankelijk van
subsidies van de Gemeente Amsterdam. Voor het verkrijgen van subsidie is Stichting
Sina verplicht verantwoording af te leggen aan de Gemeente Amsterdam over het
gebruik van de subsidiegelden. Deze verantwoording kunnen wij alleen afleggen als
bovengenoemde persoonsgegevens worden verwerkt en aan de Gemeente Amsterdam
worden verstrekt. Als Stichting Sina geen verantwoording aflegt aan de Gemeente dan
kan de subsidie worden ingetrokken dan wel niet worden verlengd. Met andere woorden,
voor het uitoefenen van de kerntaken van Stichting Sina is de verwerking van
persoonsgegevens absoluut noodzakelijk.
Het nakomen van wettelijke verplichtingen

Op basis van diverse wetten (o.a. belastingwetgeving) zijn wij verplicht bepaalde
persoonsgegevens te verwerken. Dit kan bijvoorbeeld gaan om het bewaren van een
kopie van een ID-bewijs van werknemers.
Onderhouden van contact
Contactgegevens kunnen worden verwerkt voor het onderhouden van contact met
projectdeelnemers, maatjes en andere relaties. Deze contactgegevens worden onder
meer gebruikt voor het versturen van een nieuwsbrief, e-mails en het opnemen van
contact over nieuwe projecten. Verwerking van persoonsgegevens in dit kader is
noodzakelijk voor de behartiging van de belangen van Stichting Sina en de
projectdeelnemers.
Toestemming
Tot slot kan het voorkomen dat persoonsgegevens worden verwerkt op basis van de
specifieke toestemming die u hiervoor heeft verleend. In dit geval heeft u het recht de
toestemming op ieder moment in trekken. Dit kan door ons een e-mail te sturen naar
jurre@stichtingsina.nl, of op een andere manier contact met ons op te nemen.
Verstrekking van persoonsgegevens aan derden en internationale overdracht
Het kan voorkomen dat wij persoonsgegevens aan derden verstrekken, bijvoorbeeld aan
de Gemeente Amsterdam, maar ook aan dienstverleners die ons helpen bij de uitvoering
van overeenkomsten. Denk hier bijvoorbeeld aan de salarisverwerker of de ICT
serviceprovider. Met deze derden heeft Stichting Sina verwerkingsovereenkomsten
gesloten, waarin onder meer afspraken zijn gemaakt over de beveiliging van de
persoonsgegevens. Wij delen geen persoonsgegevens met derden die zijn gevestigd
buiten de Europese Economische Ruimte (EER).
Datalekken
In geval van een (vermoedelijk) datalek informeren wij u zo snel mogelijk nadat het
datalek is geconstateerd over welke privacy rechten vermoedelijk zijn geschonden en
volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming moeten worden gemeld.
Daarnaast zijn we verplicht de gevolgen van de inbreuken zo snel mogelijk ongedaan te
maken of te beperken. Op verzoek zullen wij informatie verstrekken die noodzakelijk is
om de indruk te kunnen beoordelen.
Voor zover mogelijk zal pas een melding worden gedaan aan de Autoriteit
Persoonsgegevens (of een autoriteit in een andere lidstaat) ná voorafgaand overleg met
u. Als het niet mogelijk is om binnen 72 uur na constatering van het datalek contact met
u te krijgen, dan zullen wij de datalek in ieder geval bij de desbetreffende autoriteit
melden. Indien u de melding zelf wenst te doen dan zullen wij onze noodzakelijke
medewerking verlenen en zo nodig ook aanvullende informatie aan de Autoriteit
Persoonsgegevens (of een autoriteit in een andere lidstaat) en/of de betrokkene

verschaffen. Conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming registreren wij
datalekken die hebben plaatsgevonden.
Beveiliging
Wij maken gebruik van passende veiligheidsmaatregelen ter bescherming van uw
persoonsgegevens en bewaken deze gegevens tegen toegang door onbevoegden. De
beveiligingsmaatregelen worden periodiek door Stichting Sina geëvalueerd om daarmee
te blijven voldoen aan de verplichtingen op grond van de Algemene Verordening
Gegevensbescherming en de daarop gebaseerde wet- en regelgeving.
Uw rechten
Op basis van de Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft iedereen van wie
persoonsgegevens bij ons worden verwerkt het recht om:
-

inzage te krijgen in zijn of haar persoonsgegevens;

-

zijn of haar persoonsgegevens te laten corrigeren, bijwerken, aanvullen,
anonimiseren, blokkeren, beperken en verwijderen;

-

bezwaar te maken tegen het gebruik van persoonsgegevens;

-

persoonsgegevens over te laten dragen van ons naar een ander persoon of bedrijf.

Voor bovenstaande verzoeken kunt u een e-mail sturen naar jurre@stichtingsina.nl.
Indien u van mening bent dat bij de verwerking van persoonsgegevens door Stichting
Sina inbreuk is gemaakt op uw rechten uit de Algemene Verordening
Gegevensbescherming, heeft u het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit
Persoonsgegevens.
Amsterdam, __ juni 2018

