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Samenwerken ● Verbinden ● Inspireren 

 

Privacy Reglement 

 
Om de leesbaarheid van dit document te vergroten, spreken we in dit document over “hij”. 

Overal waar “hij” staat, kan ook “zij” worden gelezen.  

 

Om de privacy van de zakelijke contacten, de vrijwilligers en de medewerkers in dienst van 

Samen voor De Bilt te waarborgen, handelt de Stichting in overeenstemming met de 

Algemene Verordening Gegevensbescherming (2018). In dit reglement staat hoe is geregeld.  

 

 

1. Persoonsgegevens in de administratie  

Samen voor De Bilt verzamelt en bewaart in de administratie persoonsgegevens die nodig 

zijn om de Stichting te laten functioneren. De benodigde persoonsgegevens zijn van 

iedereen:  

 Naam: voorletters, roepnaam en achternaam 

 Contact: adres, telefoonnummer en emailadres 

Daarnaast zijn noodzakelijk van de medewerkers met een arbeids- of 

vrijwilligersovereenkomst:  

 BSN- en IBAN nummer van betaalrekening 

Van medewerkers met een arbeidsovereenkomst wordt ook de geboortedatum bewaard. 

Van hen is een personeelsdossier aanwezig met CV en documentatie inzake functioneren, 

opleiding en de toepassing van hun arbeidsvoorwaarden. 

 

Deze gegevens zijn noodzakelijk voor: 

 Afstemming en organisatie over de werkzaamheden en activiteiten van Samen voor De 

Bilt (naam, email adres, telefoonnummer) 

 Informatie over de activiteiten van Samen voor De Bilt (naam, email adres) 

 Voor medewerkers en vrijwilligers: betaling van salaris en vergoedingen (IBAN 

rekeningnummer) 

 Uitvoering van wettelijke (werkgevers)verantwoordelijkheden, zoals belastingafdracht 

en verzekeringen (alle persoonsgegevens inclusief BSN).  

 

 

2. Beveiliging en bewaartermijnen 

Samen voor De Bilt ziet erop toe dat persoonsgegevens worden vastgelegd en bewaard in 

een digitaal systeem waar ze zijn beveiligd tegen ongewenst gebruik volgens de geldende 

technische normen. De persoonsgegevens worden bewaard volgens de wettelijke regels. 

Alle persoonsgegevens die niet vallen onder langere bewaarverplichting, worden twee jaar 

na beëindiging van de samenwerking verwijderd.  

 

Alle functionarissen die toegang hebben tot persoonsgegevens, krijgen instructie over de 

correcte omgang met die gegevens.  
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Samen voor De Bilt verstrekt geen persoonsgegevens aan derde partijen. Uitzondering op 

deze regel zijn de partijen genoemd in artikel 4, omdat deze noodzakelijk zijn voor het 

goed functioneren van de stichting. Daarbij stellen we de voorwaarde dat partijen die met 

persoonsgegevens van Samen voor De Bilt werken, contractueel de verantwoordelijkheid 

voor zorgvuldige omgang met die gegevens op zich nemen.  

 

 

3. Persoonsgegevens verstrekken en wijzigen 

Alleen een belangstellende, vrijwilliger of medewerker verstrekt zijn eigen 

persoonsgegevens aan één van de medewerkers in dienst van Samen voor De Bilt. Elke 

relatie is zelf verantwoordelijk voor de aanwezigheid van correcte gegevens en moet dus 

zelf wijzigingen doorgeven.  

 

 

4. Inzage en gebruik van persoonsgegevens 

Degene die vrijwillig zijn persoonsgegevens aan Samen voor De Bilt verstrekt, geeft 

daarmee toestemming aan de stichting om deze te zien en te gebruiken, binnen de regels 

die hieronder zijn beschreven.  

 

4.1. De medewerkers in dienst van de stichting mogen de contactgegevens gebruiken van 

alle relaties van de stichting.  

4.2. De leden van het bestuur van Samen voor De Bilt hebben inzage in de 

contactgegevens van alle relaties van de stichting.  

4.3. De directeur in dienst van de stichting en de leden van het bestuur hebben vanuit hun 

verantwoordelijkheid van werkgever toegang tot de personeelsdossiers en de 

betaalgegevens van de medewerkers die in dienst zijn van de stichting, in verband 

met het aansturen van de werkzaamheden en de uitvoering van de 

arbeidsvoorwaarden.  

4.4. De directeur in dienst van de stichting en de leden van het bestuur hebben toegang 

tot de betaalgegevens van de vrijwilligers, in verband met het betalen van 

vergoedingen.   

 

5. Verwerking van persoonsgegevens door Samen voor De Bilt en door derde 

partijen 

Samen voor De Bilt gebruikt of verwerkt persoonsgegevens via digitale pakketten of 

websites die geen eigendom zijn van de Stichting. Dit zijn met name 

 Email, website, Facebook, WhatsApp, SMS, Linkedin 

 Salesforce 

Hierdoor worden email- en IP-adressen bekend bij derde partijen als Microsoft, Google en 

het bedrijf dat de hosting verzorgt van de website.  

 

Daarnaast verstrekt Samen voor De Bilt gegevens aan een beperkte groep externe 

partijen. Met name:  

 Administratiekantoor, banken, verzekeraar, accountant, belastingdienst? 
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6. Beeldmateriaal 

Het werk van Samen voor De Bilt heeft een maatschappelijke functie. Het is daarom 

belangrijk dat onze activiteiten via de media zichtbaar zijn. Bij het publiceren van 

beeldmateriaal zorgen we ervoor dat mensen niet ongepast in beeld worden gebracht. Als 

iemand een foto waarop hij of zij staat ongepast vindt, zal Samen voor De Bilt deze op 

verzoek zoveel mogelijk direct verwijderen.  

 

 

7. Problemen en klachten 

De directeur van Samen voor De Bilt is het aanspreekpunt voor de verantwoordelijkheden 

van Samen voor De Bilt op het gebied van correcte omgang met persoonsgegevens. Wie 

vragen of klachten heeft kan contact met haar opnemen. Problemen en klachten worden 

behandeld door het bestuur.  

 

Wie uiteindelijk van mening is dat Samen voor De Bilt ernstig verwijtbaar blijft, kan 

contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens. Deze instantie is in Nederland de 

Toezichthouder op de naleving van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  

 


