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PRIVACYVERKLARING  
 

 

Lucinda Ra vzw behandelt uw persoonsgegevens in overeenstemming met de voorschriften uit de 

General Data Protection Regulation. Dat betekent dat u te allen tijde inzicht heeft in welke gegevens 
we verzamelen, met welk doel, hoe lang we ze bewaren en wat uw rechten zijn. Indien u vragen heeft 
hieromtrent of contact wenst op te nemen, kan dat op brigitte.mys@gmail.com. U kan via deze weg 

ook gegevens laten verbeteren of verwijderen. 
 
In deze privacyverklaring geven we meer informatie over hoe wij binnen onze organisatie omgaan uw 

gegevens. We houden ons hierbij aan bovenvermelde wetgeving (GDPR). 
 
Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval: 

 

• uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn 

verstrekt 

• de beveiliging van uw gegevens waarborgen door technische en organisatorische maatregelen 

• op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens 

 
 

Welke persoonsgegevens verwerken wij?  
 
Wij verwerken volgende persoonsgegevens: 

 

• voor het uitvoeren van vrijwilligerswerk (naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-

mailadres en rijksregisternummer) (contractuele en wettelijke basis) 

• voor het uitvoeren van arbeidsovereenkomsten (naam, voornaam, adres, 

rijksregisternummer, telefoonnummer, rekeningnummer) (contractuele en wettelijke basis) 

• voor het beantwoorden van vragen en verzoeken via e-mail of post (naam, voornaam, e-

mailadres en/of adres) (gerechtvaardigd belang) 
 

 

Hoe worden uw persoonsgegevens beschermd? 
 

• alle personen die namens Lucinda Ra kennis nemen van uw gegevens, zijn gehouden aan de 

geheimhouding daarvan 

• een gebruikersnaam- en wachtwoordbeleid wordt gehanteerd 



• er worden back-ups gemaakt van persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij 

technische voorvallen 
 

 
Welke derden hebben toegang tot mijn gegevens? 

 
De gegevens waarmee wij in contact komen, worden aan derden verstrekt indien dit noodzakelijk is 
voor de uitvoering van bovenstaande doeleinden, meer bepaald voor: 

 

• het verzorgen van de IT-infrastructuur 

• het verzorgen van wettelijke verplichtingen bij arbeidsovereenkomsten door het sociaal 

secretariaat 

• het verwerken van de boekhouding 

• het verzekeren van vrijwilligers en personeel bij een verzekeringskantoor 

 
Wij geven nooit persoonsgegevens door aan derden waarmee er geen overeenkomst is afgesloten. 

We maken hieromtrent de nodige afspraken om de persoonsgegevens te waarborgen. De gegevens 
zullen niet aan derden worden doorgegeven tenzij dit wettelijk verplicht is. Daarnaast kunnen wij 
persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier toestemming voor geeft. U heeft het recht om 

deze toestemming ten alle tijde in te trekken. We verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen 
welke gevestigd zijn buiten de EU. 
 

 
Hoe lang worden mijn gegevens bewaard? 
 

Lucinda Ra  bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn 
verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. Om de vijf jaar zal Lucinda Ra opnieuw uw 
toestemming vragen voor het verwerken en gebruik van uw persoonsgegevens. 

 
 
Wat z i jn  mijn rechten omtrent mijn persoonsgegevens? 

 
U heeft recht op inzage en correctie / verwijdering van de persoonsgegevens die wij van u ontvangen 
hebben. Tevens kan u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons of 

onze medewerkers. Daarnaast heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens te laten 
overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te 
legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken. 

 
 
Kan deze privacyverklar ing wijz igen? 

 
Lucinda Ra kan zijn privacy statement wijzigen. Van deze wijziging zullen we een aankondiging doen op 
onze website. De laatste wijziging gebeurde op 24 mei 2018. 

 
 



 
 
 

 
 

 
	


