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Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming(AVG) van 
toepassing. Dat betekent dat vanaf 25 mei 2018 1 en dezelfde privacywetgeving geldt 
in de hele Europese Unie. De Wet bescherming persoonsgegevens is dan niet meer van 
toepassing. 
 

✓ Dit privacy beleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die de 
Stichting Werkbank Drechtsteden verwerkt van haar leden, donateurs, 
deelnemers of andere geïnteresseerden. 

✓ Indien je lid wordt van de Stichting Werkbank Drechtsteden, gebruik maakt 
van de diensten van de stichting als werkzoekenden, een donatie doet of om 
een andere reden persoonsgegevens aan de Stichting Werkbank 
Drechtsteden verstrekt, geef je uitdrukkelijk toestemming om je 
persoonsgegevens via dit privacy beleid te verwerken. 

1. Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is de 
Stichting Werkbank Drechtsteden. 

2.  Doel gegevensverwerking  
Stichting Werkbank Drechtsteden gebruikt de verzamelde gegevens om de 
volgende activiteiten te kunnen uitvoeren: 
- Diensten aan te bieden, te leveren, te onderhouden, te beveiligen, uit te 

breiden en te beteren. 
- Nieuwe diensten te ontwikkelen 
- Te factureren, vorderingen te innen 
- Service te verlenen en ondersteuning te bieden 
- Mogelijk toegevoegde waarde diensten te kunnen (doen) aanbieden en 

leveren 
- Wettelijke verplichtingen te kunnen uitvoeren en hieraan te voldoen. 

3. Stichting Werkbank Drechtsteden verzamelt de volgende gegevens: 
- Naam 
- Emailadres 
- Telefoonnummer 
- Huisadres 
- Foto’s  
- Ondernemersplannen 
- Motivatie/ sollicitatiebrieven 
- Uitkeringsachtergrond 
- Cv 
- Communicatie met Stichting Werkbank Drechtsteden 

 *Gegevens die Stichting Werkbank Drechtsteden ontvangt door het 
gebruik van de website, welke onder meer kunnen bestaan uit de 
volgende: gebruikersstatieken, o.a. de pagina’s en berichten die je 
binnen de website bezoekt van Stichting Werkbank Drechtsteden 
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Email berichtgeving 
Stichting Werkbank Drechtsteden gebruikt je naam en e-mailadres om 
je haar nieuwsbrief met informatie over activiteiten, diensten, en 
andere interessante informatie over het lidmaatschap van de Stichting 

Werkbank Drechtsteden. 
Afmelding voor deze mailingen is te allen tijde mogelijk via een email 
naar de organisatie. 
 

4. Gebruik  van Google Analytics bij de website! 

Wij ontvangen gegevens die wij krijgen op basis van uw bezoek aan onze 
website. Voorbeelden hiervan zijn cookies. Deze gegevens gebruiken wij om 
een beter beeld te krijgen van onze bezoekers(werkzoekenden) en om onze 
dienstverlening en website te ontwikkelen en aan te passen aan de 
persoonlijke voorkeuren. 

Op de website gebruiken wij Google Analytics om de werking van de site te 
kunnen analyseren en om het rendement van verkeersbronnen te kunnen 
meten. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google 
hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie 
namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben 
Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor 
andere Google diensten. De informatie die Google verzamelt wordt zo veel 
mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. 

5. Geheimhouding en geen verstrekking van gegevens aan derden, zonder 
derden. 
De gegevens en documenten van leden, donateurs en werkzoekenden 
worden nooit gedeeld met derden/ en of andere organisaties zonder 
toestemming. De verstrekte gegevens en documenten worden alleen 
gebruikt, voor datgene waarvoor ze zijn verstrekt. Ze worden gebruikt voor 
die doel en strekking, die is overeengekomen. 

6. Inzage 
Stichting Werkbank Drechtsteden bied je het recht op toegang en, waar van 
toepassing, het aanpassen van je persoonlijke gegevens. Op verzoeken om 
het inzien, corrigeren, completeren of verwijderen van persoonlijke 
gegevens zal door Stichting Werkbank Drechtsteden binnen een redelijke 
tijd en na verificatie van je identiteit worden gereageerd.  
Stichting Werkbank Drechtsteden zal het redelijke doen om tegemoet te 
komen aan verzoeken tot het verwijderen van persoonlijke gegevens, tenzij 
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deze gegevens van rechtswege of op grond van rechtmatige zakelijke 
doeleinden bewaard moet blijven. 

7. Derden 
Persoonlijke gegevens worden niet verkocht of op andere wijze meegedeeld 
aan anderen, behalve na voorafgaande toestemming, om juridische redenen 
en in beperkte omstandigheden voor externe verwerking aan partners of 
andere vertrouwde bedrijven en organisaties. 

8. Bewaartermijn 
De persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor 
de verwezenlijking van de hiervoor genoemde doeleinden.  

9. Wijzigen privacyverklaring 
Stichting Werkbank Drechtsteden behoudt zich het recht voor deze 
privacyverklaring van tijd tot tijd te wijzigen. Indien Stichting Werkbank 

Drechtsteden wijzigingen aanbrengt, zullen deze wijzigingen worden bekend 
gemaakt op de website en/ of via rechtstreekse berichtgeving. 

 


