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Privacyverklaring Stichting Wijkbus Charlois m.i.v. 25 mei 2018. 

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) 

 

LS, 

 

Hierbij informeren wij u over de verwerking van de persoons gerelateerde gegevens 

in relatie tot de diensten die wij Stichting Wijkbus Charlois aan bieden. Persoons 

gerelateerde gegevens omvatten alle informatie, die betrekking heeft op een 

geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (art.4 nr. 1 AVG). 

 

Daaronder valt o.a. uw naam, adres, telefoonnummer en emailadres. Informatie, die 

niet direct met uw identiteit in verbinding gebracht kan worden, valt hier niet onder. 

 

Om onze diensten goed te kunnen uitvoeren – vervoer van deur tot deur – voor 

ouderen en mindervaliden slaan wij gegevens op van deelnemers en medewerkers 

(vrijwilligers). Deze minimale gegevens worden uitsluitend intern gebruikt door onze 

vrijwilligers om onze diensten te kunnen uitvoeren. Gegevens worden niet met 

derden gedeeld zonder uw uitdrukkelijke schriftelijke toestemming. 

 

1. Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoons gerelateerde 

gegevens? 

De verwerkingsverantwoordelijke (hierna aangeduid als STWBC of wij) zoals 

bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en andere 

nationale gegevensbeschermings wetten van de lidstaten alsmede overige 

beschermingsrechtelijke bepalingen is:  

Stichting Wijkbus Charlois, Bevelandsestraat 210 3083 NA Rotterdam  

 

2. Contactgegevens van de functionaris voor de gegevens- en privacybescherming. 

Onze functionaris voor de privacybescherming is voor u bereikbaar via email, 

info@wijkbuscharlois.nl . T.a.v. de Privacy coördinator. 

 

3. Oogmerk en rechtsgrondslagen van de verwerking en de duur van de opslag. 

Wij verwerken persoons gerelateerde gegevens om onze diensten – vervoer van 

deur tot deur - uit te kunnen voeren voor onze deelnemers veelal ouderen en 

mensen met een beperking. Indien en voor zover wij voor verwerkingsprocedures 

van persoons gerelateerde gegevens toestemming vragen aan de betrokken 

persoon, dient art. 6 lid 1 letter a Algemene EU verordening 

gegevensbescherming (AVG/GDPR) als rechtsgrondslag voor de verwerking van 

persoons gerelateerde gegevens. De persoons gerelateerde gegevens van de 

betrokken personen worden opgeslagen, zolang het desbetreffende doel geldt. 
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4. Recht op informatie 

U kunt van ons een bevestiging daaromtrent verlangen, of 

persoonsgerelateerdegegevens, die u betreffen, door ons verwerkt worden. Is er 

sprake van een dergelijke verwerking, kunt u van ons over het volgende 

informatie vragen: 

(1)  De doeleinden waartoe de persoons gerelateerde gegevens verwerkt worden; 

(2) De categorieën van persoons gerelateerde gegevens die verwerkt worden; 

(3) De ontvangers resp. de categorieën van ontvangers, aan wie de naar u 

verwijzende persoons gerelateerde gegevens bekende werden of nog bekend 

gemaakt worden; 

(4) De geplande duur van de opslag van de naar u verwijzende persoons 

gerelateerde gegevens; 

(5) Het bestaan van een recht op correctie of verwijdering van de naar u 

verwijzende persoongerelateerde gegevens; 

(6) Het bestaan van een recht op bezwaar bij een toezichthoudende instantie; 

(7) Recht op correctie, indien de gegevens niet juist zijn; 

(8) Recht op verwijdering, indien uw deelnemersovereenkomst en/of 

vrijwilligerschap is geëindigd; 

 

5. Informatie aan derden 

Zonder uw schriftelijke toestemming verstrekken wij geen informatie aan derden. 

 

6. Herroepings- en bezwaarrecht 

U bent gerechtigd, om redenen, die uit uw bijzondere situatie voortvloeien, te 

allen tijde tegen de verwerking van de naar u verwijzende persoons gerelateerde 

gegevens, die op grond van art.6 lid 1 letter e of f AVG geschiedt, bezwaar aan te 

tekenen. Wij verwerken in dat geval de naar u verwijzende persoons gerelateerde 

gegevens niet langer. Dit betekent altijd dat u dan geen deelnemer meer bent 

en/of geen vrijwilliger meer bent bij de Stichting Wijkbus Charlois. 

 

Deze privacyverklaring is opgesteld door het bestuur van STWBC op 27 april 2018. 

 

Voorzitter:           Secretaris: 

N. Giltay          A. Lorwa 

 

 


