Privacyreglement van de Vrijwilligerscentrale Wassenaar (VCW)
Het privacyreglement van de VCW is gebaseerd op de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp)

1. Bij het gebruik van de website van de VCW
2. Bij verwerking door de VCW van gegevens van vrijwilligers en organisaties
3. Bij het verwerken van NAW-gegevens door de VCW voor een Vrijwilligerspas

1.

Bij het gebruik van de website van de VCW

De VCW hecht veel waarde aan de bescherming van uw privacy bij het verwerken van
persoonsgegevens rond het gebruik van de website.
De door bezoekers via de website of per e-mail verstrekte gegevens worden uitsluitend gebruikt voor
de afhandeling van de aanvraag of reactie en daarna vernietigd. De opslag en doorgifte van gegevens
van bezoekers via het internet zijn beveiligd via de gebruikelijke technieken.
De VCW is geïnteresseerd in de bezoekers van de site maar informatie over een bezoek aan www.
vrijwilligerscentralewassenaar.nl wordt slechts gebruikt ter ondersteuning van statistische
verwerking en niet als identificatie van individuen.
De VCW maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door
Google. Inc. (Google). Google Analytics maakt gebruik van "cookies" (tekstbestandjes die op uw
computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken.
De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw
IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.
Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de
website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met
betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden
verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie
namens Google verwerken. Google zal Uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover
Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in Uw browser de daarvoor
geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle
mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u
toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden
zoals hiervoor omschreven.

2.

Bij verwerking door de VCW van gegevens van vrijwilligers en organisaties

De VCW gaat zeer zorgvuldig om met persoonlijke gegevens van relaties. Als u besluit uw
persoonlijke gegevens aan de VCW toe te vertrouwen, geeft u de VCW daarmee uitdrukkelijk
toestemming om deze gegevens te gebruiken bij het vinden van en informatie over vrijwilligerswerk
en de vervulling van vacatures.
De VCW gaat vertrouwelijk om met deze gegevens en stelt ze alleen ter beschikking aan derden met
het doel vrijwilligerswerk te vinden of een vacature te vervullen.
Uitsluitend medewerkers van de VCW hebben toegang tot de bovengenoemde persoonlijke
gegevens.
U kunt te allen tijde de door of aan u verstrekte persoonlijke gegevens laten wijzigen.
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3.

Bij het verwerken van NAW-gegevens door de VCW voor een Vrijwilligerspas

De VCW gaat ervan uit dat mensen die geregistreerd zijn en vrijwilligerswerk verrichten, voor hun
vrijwilligerswerk gewaardeerd willen worden met de vrijwilligerspas. Daarvoor worden bepaalde
gegevens gevraagd, verzameld en verwerkt. Behalve de naam van de organisatie en de adres- en
vestigingsgegevens worden ook een aantal persoonlijke gegevens van de gebruiker gevraagd. Het
gaat om NAW-gegevens en het e-mailadres. Verder wordt gevraagd naar het geslacht en de
geboortedatum voor interne statistieken. In geen geval zullen deze gegevens aan derden verkocht of
verhuurd worden.
De medewerkers van de VCW gebruiken de gegevens uitsluitend om een normale zakelijke relatie te
onderhouden en te verbeteren. Hierbij kan soms gewerkt worden met veronderstellingen over
wensen van geregistreerde gebruikers. De gegevens van geregistreerde gebruikers stelt de VCW
nimmer ter beschikking van derden.
Gegevens van geregistreerde pashouders worden beschermd tegen ongeautoriseerde toegang of
gebruik. Iedere computergebruiker dient zich echter te realiseren dat elektronische inbraak en
diefstal een reëel gevaar zijn. Bescherming hiertegen helpt maar biedt nooit 100% veiligheid.
De VCW sluit iedere aansprakelijkheid voor diefstal en misbruik van vastgelegde gegevens uit.
De verzamelde informatie is eigendom van de Vrijwilligerscentrale Wassenaar.
Uitsluitend medewerkers van de VCW hebben toegang tot de gegevens van geregistreerde
pashouders.
U kunt te allen tijde kosteloos uw gegevens definitief en onomkeerbaar laten verwijderen. Dit kan
door middel van een bericht aan vwpas@vrijwilligerscentralewassenaar.nl
Voor vragen over privacy of inzage in de gegevens die de VCW van u registreert kunt u eveneens een
e-mail sturen aan vwpas@vrijwilligerscentralewassenaar.nl
Indien een geregistreerde vrijwilliger van mening is dat de bepalingen van dit reglement niet worden
nageleefd, dient hij/zij zich schriftelijk te wenden tot het bestuur van de Vrijwilligerscentrale
Wassenaar door middel van een bericht aan info@vrijwilligerscentralewassenaar.nl t.a.v. het
bestuur.
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