
	

Privacyverklaring Stichting Herstel 
 
Deze privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die de Stichting Herstel verwerkt. De 
Stichting doet er alles aan om uw privacy te respecteren en de vertrouwelijk-heid van uw persoonsgegevens 
te waarborgen. De verwerking van uw persoonsgegevens gebeurt in overeenstemming met de geldende 
wettelijke regels, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze privacyverklaring 
is van toepassing op alle persoonsgegevens die de Stichting Herstel verwerkt in het kader van haar 
doelstelling. 
 
Welke persoonsgegevens verwerkt de Stichting Herstel en voor welke doeleinden? 
De Stichting Herstel verwerkt persoonsgegevens ten behoeve van haar (statutaire) doelstelling: het 
ondersteunen van mensen binnen de Stedendriehoek die door situationele, persoonlijke en/of maatschap-
pelijke omstandigheden op achterstand zijn geraakt. De Stichting wil hen helpen door het wegnemen van 
een eventueel financieel probleem dat verbetering van de situatie in de weg staat.  
 
Verstrekken aan derden 
De Stichting Herstel heeft uw persoonsgegevens zelf in beheer en verstrekt deze niet aan derden tenzij zij 
daartoe verplicht is op grond van een wettelijke bepaling of met uw instemming. Alleen professionele 
hulpverleners van bekende instellingen kunnen een hulpvraag indienen. Het moet altijd gaan om hulp met 
een incidenteel karakter, die niet via een voorliggende voorziening verkregen kan worden. Als een aanvraag 
van u ingediend via uw professionele hulpverlener wordt toegekend, wordt uw hulpverlener (derde) daarover 
geïnformeerd. 
 
Hoe worden uw persoonsgegevens beveiligd? 
De Stichting Herstel hanteert een privacybeleid. Naast technische beveiligingsmaatregelen hebben 
medewerkers en bestuursleden een geheimhoudingsplicht en wordt toegang tot persoonsgegevens alleen 
gegeven aan medewerkers die daartoe bevoegd zijn.  
 
Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens? 
Voor alle doeleinden bewaart de Stichting Herstel persoonsgegevens in ieder geval niet langer dan nood-
zakelijk voor het doel waarvoor deze verwerkt zijn. Uw persoonsgegevens worden in ieder geval niet langer 
bewaard dan 2 jaar na datum aanvraag.  
 
Melden van datalekken 
De Stichting Herstel heeft intern afspraken gemaakt omtrent het melden van datalekken. 
 
Uw rechten 
Naast het recht op informatie voor welke doeleinden de Stichting Herstel persoonsgegevens verwerkt, heeft 
u ook de volgende wettelijke rechten, voor zover deze rechten van u van toepassing zijn die niet worden 
beperkt door de toepasselijke wetgeving. 
 
- Het recht op inzage in uw persoonsgegevens; 
- Het recht op rectificatie; 
- Het recht op beperking van de verwerking; 
- Het recht op overdraagbaarheid van gegevens; 
- Het recht van bezwaar; 
- Het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. 
 
Wijzigingen in deze privacyverklaring 
Deze privacyverklaring kan te allen tijde door de Stichting Herstel worden gewijzigd. Als u op de hoogte wilt 
blijven van de inhoud van de geldende privacyverklaring kunt u deze bij ons opvragen. 
 
Contact 
info@stichtingherstel.nl 


