Privacyverklaring
In het kader van onze dienstverlening verwerken wij persoonsgegevens. Deze
privacyverklaring hebben wij opgesteld om u te informeren over hoe wij met uw
persoonsgegevens omgaan.
Contactgegevens
De persoonsgegevens worden verwerkt door:
WijkBewonersTeam (WBT) Zielhorst
(verantwoordelijk functionaris: de voorzitter)
Cellostraat 4, 3822 CB Amersfoort, 0611 380 349, wbt@wijkzielhorst.nl
Het WBT verkrijgt persoonsgegevens van uzelf, bijvoorbeeld de gegevens die u aan ons verstrekt via
de website, email of telefoon. Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens verkrijgen via derden in
het kader van onze dienstverlening.
Persoonsgegevens
Het WBT verwerkt de volgende categorieën van persoonsgegevens:
•
•
•
•

NAW-gegevens;
Contactgegevens, zoals e-mailadres en telefoonnummers;
Geslacht;
Interessegebied (bijv. Wijknieuwsbrief: abonnement; Buurtbudget: aanvraag, project;
Wijknetwerk deelname; EHBO).

Wijze van bewaren en verwerken
Het WBT bewaart en gebruikt de gegevens in Mailchimp ten behoeve van mailings en in enkele Excelbestanden op een beveiligde laptop. Soms (bijvoorbeeld Buurtbudget) worden die bestanden
gepubliceerd op de wijkwebsite www.wijkzielhorst.nl.
Doeleinden
Het WBT verwerkt deze persoonsgegevens voor diverse doeleinden, zoals:
• Het verstrekken van informatie in uiteenlopende vormen, verbaal, digitaal en in hard copy;
• Het bevorderen van participatie aan activiteiten;
• Het onderhouden van contact;
• Het opzetten en in stand houden van contactgroepen/netwerken ten behoeve van de sociale
cohesie en activiteiten in de wijk Zielhorst;
• Het verrichten van administratieve handelingen;
• Verbetering van de dienstverlening.
Grondslagen
Wij verwerken bepaalde persoonsgegevens om uitvoering te geven aan (lidmaatschaps-)
overeenkomsten, dan wel om te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting.
Tevens verwerken wij persoonsgegevens, omdat het WBT hier gerechtvaardigde belangen bij heeft,
zoals het op zo efficiënt mogelijke wijze kunnen verlenen - en ter verbetering - van haar diensten.
Indien persoonsgegevens worden verwerkt op grond van toestemming, zal dat afzonderlijk worden
gevraagd. Indien u uit eigen beweging, al dan niet op verzoek van het WBT, persoonsgegevens aan
het WBT verstrekt, geeft u daarmee toestemming dat het WBT deze gegevens verwerkt.

Verstrekking binnen de wijk Zielhorst
Het WBT kan op verzoek individuele bewoners van Amersfoort contactgegevens van wijkbewoners
(Zielhorst) verstrekken ten behoeve van het organiseren van een activiteit. Zo’n activiteit dient te
allen tijde als doel te hebben ten goede te komen aan de wijk Zielhorst.
Verstrekking aan derden
Voor de administratie en verwerking van het Buurtbudget wordt gebruik gemaakt van het
administratiekantoor van de Stichting BIAN. Gegevens van aanvragers en declaraties/facturen
worden dan ook aan dat kantoor doorgegeven.
Verder vindt geen verstrekking aan derden plaats, tenzij na uw uitdrukkelijke (bij voorkeur
schriftelijke) toestemming.
Uw persoonsgegevens kunnen echter wel verstrekt worden aan derden wanneer het WBT aan een
wettelijke verplichting moet voldoen.
Hoe lang wij uw gegevens bewaren
Het WBT zal persoonsgegevens niet langer verwerken dan noodzakelijk voor de doeleinden die zij in
deze privacyverklaring heeft genoemd. Dit betekent dat persoonsgegevens bewaard worden zolang
zij nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken. Bepaalde gegevens moeten langer bewaard
worden, omdat het WBT zich moet houden aan wettelijke bewaarplichten, zoals de fiscale
bewaarplicht.
Cookies
Op de website worden mogelijk functionele cookies gebruikt om de onlinedienstverlening te
verbeteren.
Uw rechten
U heeft het recht om het WBT een verzoek te doen tot inzage van uw persoonsgegevens. Na
ontvangst van uw verzoek ontvangt u binnen 1 maand een overzicht van uw persoonsgegevens.
Indien daaruit onjuistheden blijken kunt u verzoeken uw gegevens aan te passen, aan te vullen, te
verwijderen of af te schermen.
Ook kunt u het WBT verzoeken om overdracht van uw persoonsgegevens of kunt u bezwaar
aantekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens vanwege bijzondere persoonlijke
omstandigheden.
Vragen over deze privacyverklaring of over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u sturen
naar:
WijkBewonersTeam (WBT) Zielhorst (i.c. de voorzitter)
Cellostraat 4, 3822 CB Amersfoort, 0611 380 349, wbt@wijkzielhorst.nl
Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door het WBT, laat dit dan
vooral aan ons weten.
Wijzigingen privacyverklaring
Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 25 mei 2018.
Het WBT kan deze privacyverklaring aanpassen. Nieuwe versies worden altijd op de website
gepubliceerd. Wij raden u daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u op de
hoogte blijft van wijzigingen.

