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Privacyreglement Stichting KansenNet 

 

1. Waarom heeft KansenNet een Privacyreglement? 

KansenNet vindt de privacy van klanten en vrijwilligers belangrijk. Daarom gaan we zorgvuldig met je 

persoonsgegevens om. In dit privacy-statement staat vermeld hoe we dit doen. Je kunt erop rekenen dat je 

gegevens bij ons veilig zijn en dat wij ons houden aan de wettelijke regels.  

2. Wat zijn persoonsgegevens?  

Persoonsgegevens zijn gegevens die iets zeggen over wie je bent. Zoals je naam, (email)-adres, 

telefoonnummer en leeftijd, maar ook je BSN-nummer of je geboorteplaats. Wanneer anderen over deze 

gegevens beschikken, verplicht de wet hen daar zorgvuldig mee om te gaan. 

3. Welke gegevens worden door KansenNet verwerkt en opgeslagen?  

3.1. Van de vrijwilligers:  

• Naam, leeftijd en contactgegevens (adres, emailadres en telefoon) 

• Opleiding, beroep, hobby, kwaliteiten 

• Wensen, voorwaarden, beschikbaarheid,  

eventuele omstandigheden van belang voor het vrijwilligerswerk 

 

Vrijwilligers geven coaching, advies of begeleiding op het gebied van Loopbaan, Startende 

Ondernemers, Organisatieadvies en Beter Nederlands Spreken. 

 

3.2. Van de klanten  

• Naam, leeftijd en contactgegevens (adres, emailadres en telefoon) 

• Opleiding, beroep, hobby, kwaliteiten 

• Wensen, voorwaarden, beschikbaarheid, eventuele omstandigheden van belang voor de koppeling 

• Afhankelijk van het programma waaraan de klant meedoet worden ook andere gegevens gevraagd, 

zoals branchekennis, financiële situatie of taalbeheersing.  

 

3.3. Overige contactpersonen: 

Het gaat daarbij onder meer, maar niet uitsluitend, om sponsors en personen die bij fondsen, 

gemeentes en leveranciers werken. 

4. En met welk doel?  

We gebruiken persoonsgegevens voornamelijk om de organisatie van onze activiteiten mogelijk te maken. 

Zonder communicatie met vrijwilligers, klanten, gemeente, fondsen en andere belanghebbenden zou 

KansenNet zijn werk niet kunnen doen.  

Concreet: we gebruiken de gegevens om de koppeling tot stand te brengen tussen de klanten en de 

vrijwilligers. 
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Daarnaast gebruiken we persoonsgegevens om met onze klanten, vrijwilligers en overige partijen te 

communiceren. Dit gebeurt door o.m. het toesturen van Nieuwsbrieven, Jaarverslag, e.d. 

 

Tot slot gebruiken we persoonsgegevens om te zien hoe de organisatie ervoor staat. Ook hiervoor hebben we 

een gerechtvaardigd belang: we kunnen zo bijvoorbeeld zien hoeveel klanten en vrijwilligers we hebben in 

welke sectoren en of het aantal geïnteresseerden groeit. 

5. Kan ik mijn gegevens inzien, aanpassen of verwijderen? 

Ja, dat kan. Je kunt vragen om inzage in je gegevens en aanpassing, eventueel verwijdering. Je kunt hierover 

contact met ons opnemen via info@kansennet.nl. 

6. Hoelang worden mijn persoonsgegevens bewaard? 

We bewaren gegevens niet langer dan noodzakelijk is; zodra je als klant of vrijwilliger niet meer aan KansenNet 

bent verbonden, worden je gegevens na maximaal twee jaar verwijderd. 

 

Na afloop hiervan wordt uitsluitend je e-mailadres bewaard om nieuwsbrieven te verzenden. Iedere 

Nieuwbrief biedt de mogelijkheid om je af te melden voor volgende Nieuwsbrieven. De gegevens worden dan 

verwijderd. 

7. Veilig 

Wij gaan zorgvuldig om met de persoonsgegevens van onze klanten en vrijwilligers en nemen passende, 

technische en organisatorische maatregelen om je persoonsgegevens te beveiligen. Zo zorgen wij ervoor dat 

alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot je gegevens en zijn onze informatiesystemen beveiligd 

met een password.  

 

Naast het beveiligen van de systemen wil KansenNet ook dat niet iedereen toegang heeft tot je gegevens. 

Daarom zijn deze alleen toegankelijk voor een selecte groep vrijwilligers (coördinatoren die klanten koppelen 

aan coaches/begeleiders) en ook voor degenen die vanuit het bestuur zijn belast met informatiebeheer en 

financiën. Overige vrijwilligers hebben alleen de informatie van de eigen klanten. 

8. Klachten?  

Wanneer je vindt dat de inhoud van dit Privacyreglement niet of onvoldoende door ons wordt nageleefd kun je 

een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). De contactgegevens zijn: Bezuidenhoutseweg 30, 

2594 AV Den Haag. Zie verder www.autoriteitpersoonsgegevens.nl  

9. Wijzigingen privacy beleid  

KansenNet behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacyreglement. Eventuele 

wijzigingen zullen we vermelden in dit document.  

 

 

Deze versie is vastgesteld door het bestuur van KansenNet op 12 september 2018. 
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