Privacy statement Houten voor Houten:
In onze privacyverklaring lees je alles over de manier waarop jouw persoonsgegevens worden
verzameld en hoe daarmee omgegaan wordt. Zo wordt onder andere uitgelegd waarvoor jouw
gegevens opgeslagen worden. Daarnaast vind je hier ook al jouw rechten met betrekking tot jouw
gegevens en hoe je gebruik kunt maken van die rechten. De privacyverklaring zal soms gewijzigd
worden door bijvoorbeeld wetswijzigingen. Het is daarom raadzaam de verklaring af en toe te
raadplegen.

Privacyverklaring:
Dit is het Privacy Statement van Houten voor Houten. Om u goed van dienst te zijn en om ons werk
zo efficiënt en effectief mogelijk uit te voeren, verwerkt Houten voor Houten uw persoonsgegevens.
Houten voor Houten acht een zorgvuldige omgang met uw persoonsgegevens van groot belang. Uw
persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. U kunt erop rekenen
dat uw gegevens bij Houten voor Houten veilig zijn en dat wij ons houden aan de geldende wettelijke
regels. Uw gegevens worden niet langer bewaard dan nodig is.
Van wie verwerkt Houten voor Houten persoonsgegevens?
Van alle personen met wie we contact hebben, of die de website van Houten voor Houten bezoeken,
kunnen we persoonsgegevens verwerken.
Waarvoor gebruikt Houten voor Houten uw persoonsgegevens?
Houten voor Houten mag enkel persoonsgegevens van u verwerken als wij daarvoor een wettelijke
grondslag hebben. De wettelijke grondslagen voor het verwerken van uw persoonsgegevens zijn:
o uw toestemming; door u aan te geven via de website of telefonisch;
o de verwerking van uw gegevens is noodzakelijk ter bestrijding van ernstig gevaar van uw
gezondheid.
Houten voor Houten verwerkt uw persoonsgegevens ten behoeve van een efficiënte en effectieve
bedrijfsvoering, in het bijzonder in het kader van het uitvoeren van de volgende activiteiten:
o Als vrijwilliger om vrijwilligerswerk voor Houten voor Houten uit te oefenen en/of te
informeren over nieuwsberichten met betrekking tot vrijwilligerswerk;
o Als inwoner die ideeën en initiatieven wil bekendmaken aan de Houtense bevolking
o Als contactpersoon van een organisatie die vrijwilligerswerk aanbiedt via de website;
o Als hulpvrager ten behoeve van ondersteuning
o Als netwerkpartner in het maatschappelijk werkveld ter samenwerking, afstemming en
verbetering van dienstverlening.
Vertrouwelijk
We gaan ervan uit dat uw gegevens altijd vertrouwelijk van aard zijn. Iedere medewerker en
vrijwilliger van Houten voor Houten is daarom tot geheimhouding verplicht. Dit ook eveneens voor
derden die door Houten voor Houten zijn ingehuurd of anderszins zijn aangesteld om
werkzaamheden te verrichten. Personen die belast zijn met het uitvoeren van technische
werkzaamheden op onze systemen zijn eveneens gehouden tot geheimhouding. Kortom iedereen die
inzicht heeft in uw gegevens is belast met een geheimhoudingsplicht.
Hoelang bewaren we uw gegevens?
Houten voor Houten bewaart uw gegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden
waarvoor uw gegevens worden verwerkt en dan wettelijk is toegestaan. Hoe lang bepaalde gegevens
worden bewaard is afhankelijk van de aard van de gegevens en de doeleinden waarvoor zij worden
verwerkt. De bewaartermijn kan dus per doel verschillend zijn, gezien de aard van de activiteit (zoals
het aanbieden van hulp, het verkrijgen van hulp of het presenteren van initiatieven gedurende de
duur van de initiatieven.

Verstrekken aan derden
Wij verstrekken uw persoonsgegevens uitdrukkelijk niet aan derden, tenzij dat noodzakelijk is in het
kader van de uitvoering van de overeenkomst, indien dit wettelijk verplicht is of wanneer u ons
hiervoor uw toestemming hebt gegeven.
Bezoek aan de website van Houten voor Houten
Wat doen we met uw bezoekgegevens?
Op de websites van Houten voor Houten worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, zoals de
meest bezochte pagina's. Met deze informatie kunnen we de indeling op onze website verder
optimaliseren. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om meer gerichte informatie op de site
te zetten. Zo kunnen we onze dienstverlening verder verbeteren. We registreren ook hoe bezoekers
door de website van Houten voor Houten klikken. Deze gegevens worden alleen intern opgeslagen
en bewerkt. Ze worden gebruikt voor statistische analyses van bezoekgedrag.
Wat doen we met cookies?
Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met
pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw
computer wordt opgeslagen.
Bij een bezoek aan onze website plaatsen wij geen “tracking cookies” op uw computer. Dit zijn
cookies die normaliter worden gebruikt om bij te houden welke pagina’s u bezoekt, om zo een profiel
op te bouwen van uw online gedrag.
Via onze website wordt een cookie geplaatst van het bedrijf Google, als deel van de
“Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe
bezoekers de website gebruiken. 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. De informatie die Google verzamelt wordt geanonimiseerd. Uw
IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door
Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.

