PRIVACYVERKLARING EN
COOKIEBELEID

In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met
welk doel. Wij raden u aan deze verklaring zorgvuldig te lezen.
Het doel van verklaring is tweeledig:
 Uitleggen op welke manier wij gebruik maken van de gegevens die u met ons deelt;
 Ervoor zorgen dat u begrijpt welke informatie we met uw toestemming verzamelen, wat we
hier wel en niet mee doen en wat uw rechten zijn.

1. PRIVACYBELEID STICHTING RADIUS
Stichting Radius (Radius) is een onafhankelijke stichting, gevestigd te Leiden. Het werkgebied bevat
vooral Leiden en Oegstgeest en een aantal omliggende gemeenten.
Radius heeft de volgende missie:
“Het scheppen van voorwaarden die ouderen en mensen met een functiebeperking in staat stellen
een zelfstandige leefwijze te voeren”.
Om dit te bewerkstelligen bieden wij diverse diensten aan.
Hiermee is onlosmakelijk verbonden dat wij privacygevoelige informatie zoals persoonsgegevens
moeten verwerken. Wij vinden het van groot belang dat er zorgvuldig wordt omgegaan met deze
persoonsgegevens. Uw persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en
beveiligd. Dit betekent bijvoorbeeld dat wij:
 duidelijk vermelden voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken;
 het verzamelen van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig
zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om persoonsgegevens te verwerken in gevallen
waarin deze toestemming is vereist;
 gegevens niet doorgeven aan derde partijen, tenzij dat nodig is om de gevraagde dienst te
kunnen leveren of wanneer wij daar wettelijk toe verplicht zijn;
 wanneer wij gegevens delen, afspraken maken met derde partijen, onder andere om
ervoor te zorgen deze niet voor andere doeleinden worden gebruikt;
 passende beveiligingsmaatregelen nemen om persoonsgegevens te beschermen en dat ook
eisen van partijen die in opdracht van ons persoonsgegevens verwerken;
 het recht respecteren om persoonsgegevens op aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren
of te verwijderen.

2. GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS
Bij het gebruik van onze diensten laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dit kunnen
persoonsgegevens zijn. Afhankelijk van de dienst verzamelen en verwerken wij alleen die gegevens
die nodig zijn voor het kunnen leveren van deze diensten of die nodig zijn in het kader van uw
dienstverband (betaald én onbetaald).
De te verwerken gegevens verschillen per doelgroep:
 deelnemers;
 vrijwilligers;
 personeelsleden (waaronder ook stagiaires);
 sollicitanten.
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3. VERSTREKKING AAN DERDEN
Radius verstrekt uw persoonsgegevens alleen aan derden, indien dit nodig is voor de uitvoering van
de te leveren dienst of indien hiertoe een wettelijke verplichting bestaat.
Wij verwachten van deze derden dat zij zorgvuldig met deze gegevens omgaan en deze alleen
gebruiken voor het doel waartoe deze gegevens zijn verstrekt.

4. BEVEILIGEN EN BEWAREN
Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot
persoonsgegevens te voorkomen.
Onze medewerkers (betaalde krachten, vrijwilligers en stagiaires) hebben allen bij indiensttreding
een overeenkomst getekend die uw privacy waarborgt en een geheimhoudingsplicht oplegt.
Daarnaast zorgen wij er zoveel mogelijk voor dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben
tot de gegevens, dat de toegang tot de gegevens zoveel mogelijk wordt afgeschermd en dat onze
veiligheidsmaatregelen regelmatig worden geëvalueerd.
Wij bewaren gegevens niet langer dan noodzakelijk. Dat wil zeggen dat wij de gegevens in ieder geval
bewaren zolang dat nodig is om de te leveren dienst te kunnen leveren. Uw persoonlijke gegevens
worden in principe twee jaar na afsluiting van de hulp- of dienstverlening vernietigd, tenzij u hier
eerder om verzoekt.
Ook de persoonlijke gegevens van personeelsleden (waaronder ook stagiaires) en vrijwilligers
worden in principe twee jaar na afloop van het dienstverband vernietigd, tenzij u hier eerder om
verzoekt.
Verstrekte gegevens in het kader van een sollicitatieprocedure zullen binnen 4 weken na afloop van
deze procedure worden vernietigd, tenzij wij uw toestemming hebben om deze langer te bewaren.
Uitgezonderd hiervan zijn de gegevens die wij moeten bewaren om aan wettelijke verplichtingen te
voldoen en om mogelijke geschillen te beslechten.

5. RECHT OP INZAGE, RECTIFICATIE EN VERWIJDERING
U bent en blijft eigenaar van uw eigen persoonsgegevens. Dit houdt in dat u volgende rechten hebt:
 recht op inzage;
 recht op rectificatie en aanvulling;
 recht op beperking van de verwerking (het recht om minder gegevens te laten verwerken);
 recht op vergetelheid (het recht om vergeten te worden);
 recht op bezwaar tegen de gegevensverwerking;
 recht op dataportabiliteit (overdragen van persoonsgegevens).
Indien u gebruik wilt maken van een van deze rechten en/of andere vragen en/of opmerkingen hebt,
dan kunt u contact met ons opnemen via telefoonnummer 071-7074200 of mail naar
info@radiuswelzijn.nl.
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6. COOKIES EN VERGELIJKBARE TECHNIEKEN
Radius maakt geen gebruik van cookies, met uitzondering van analytische cookies. Deze worden
geplaatst door Google Analytics met als enig doel het meten van het aantal bezoekers alsook de
onderdelen van onze site die het meest populair zijn onder de gebruikers van onze website. Deze
informatie wordt gebruikt om geaggregeerde en statistische informatie te verstrekken over het
gebruik van onze site en om onze site gebruikersvriendelijker te kunnen maken.
De statistieken die we verzamelen kunnen we niet herleiden naar personen. Deze gegevens worden
dus altijd anoniem gebruikt.

7. WAT TE DOEN BIJ KLACHTEN
Indien u van mening bent dat Radius niet zorgvuldig met de door u verstrekte gegevens omgaat of
indien u vermoedt dat deze in verkeerde handen zijn gevallen, kunt u contact met ons opnemen via
telefoonnummer 071-7074200 of mail naar info@radiuswelzijn.nl.
Mochten we er samen niet uitkomen dan hebt u, op grond van de geldende privacywetgeving, ook
het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

8. WIJZIGINGEN IN DEZE PRIVACYVERKLARING
Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Op onze website staat de meest recente
versie, voorzien van de datum waarop deze in werking is getreden.

9. DATUM INWERKINGTREDING
Deze (vernieuwde) privacyverklaring is in werking getreden op 15 juni 2018.
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