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Bewust of onbewust deel je persoonsgegevens met ons. Stichting Rolerisuit, gevestigd
te Breda, hecht veel waarde aan de bescherming van je persoonsgegevens. Daarom zetten we in
deze privacyverklaring uiteen hoe wij met je gegevens omgaan en welke rechten je hebt.
Het bestuur van Rolerisuit is verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens.
We houden ons aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
Heb je vragen, stel ze gerust per e-mail aan: administratie@rolerisuit.nl.
-

We verwerken gegevens in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt.
We beperken ons tot de gegevens die strikt noodzakelijk zijn voor een juiste uitvoering van
de taken van Rolerisuit, zulks conform onze statutaire doelstellingen.
Er worden geen gegevens doorgegeven aan medewerkers van Rolerisuit die deze niet voor
de uitoefening van hun taken nodig hebben dan wel aan derden

Waarvoor hebben wij onder meer persoonsgegevens nodig?
M.b.t. klanten hebben we de naam en het telefoonnummer van de contactpersoon nodig, een 06nummer kan handig zijn als er snel contact opgenomen moet worden. Als we het mailadres weten
kan er ook snel gecommuniceerd worden. Deze gegevens worden altijd op vrijwillige basis verstrekt.
M.b.t. vrijwilligers hebben we gegevens nodig om contact met hen op te nemen en bij chauffeurs
moeten we weten of ze de juiste papieren hebben en tot wanneer die geldig zijn.
Gezondheidsgegevens van vrijwilligers worden in een gesloten envelop bewaard die uitsluitend
wordt geopend bij calamiteiten. Bij beëindiging van de vrijwilligersrelatie met Rolerisuit worden de
gegevens geretourneerd dan wel vernietigd.
Websitebezoek wordt niet vastgelegd. Op de website staat wel een teller, maar we weten niet wie de
website bezoekt.
Rolerisuit maakt geen foto’s/films van klanten en publiceert ook geen foto’s of films. Als dit bij wijze
van uitzondering wel gebeurt, wordt er vooraf toestemming gevraagd en uitgelegd waar de
foto’s/films voor dienen. Als mensen zelf foto’s maken, zijn wij niet verantwoordelijk voor eventuele
publicaties.
Op het terrein van Rolerisuit zijn vier bewakingscamera’s geplaatst om de veiligheid te vergroten. De
beelden worden tijdelijk opgeslagen . Er worden geen livebeelden vertoond. De opgeslagen beelden
worden alleen geraadpleegd als er een ernstig vermoeden is van een misdrijf. De bewaartermijn is 5
dagen.
De persoonsgegevens worden alleen bewaard zolang ze relevant zijn of zolang het wettelijk verplicht
is.
De computers van Rolerisuit zijn beveiligd met anti-virus en firewall programma’s.
Voor het e-mailverkeer met meerdere personen wordt zoveel mogelijk gewerkt met BCC.

Je hebt recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens die wij van je hebben.
Tevens kun je bezwaar maken indien je meent dat we je gegevens niet correct verwerken. Bij
klachten kun je eerst contact met ons opnemen, zouden we er jammer genoeg niet uitkomen, dan
kun je je alsnog wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens.

