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PRIVACYVERKLARING VAN DE STICHTING STRAATPASTORAAT DEN HAAG  
 

Inleiding 

De Stichting Straatpastoraat Den Haag verwerkt persoonsgegevens. Dit is nodig om de 

activiteiten en de dienstverlening van het Straatpastoraat zo goed mogelijk uit te voe-

ren. 

Het feit dat per 25 mei 2018 de gewijzigde regelgeving over de privacy van de Europese 

Unie van kracht wordt, is voor de Stichting Straatpastoraat Den Haag aanleiding ge-

weest om het privacy beleid te evalueren en te beschrijven, zodat de Stichting Straat-

pastoraat Den Haag voldoet aan de geldende wet- en regelgeving.  

 

Persoonsgegevens 

Persoonsgegevens betreffen gegevens die betrekking hebben op een geïdentificeerde 

of identificeerbare persoon. Denk aan naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, 

maar ook aan een foto, een BSN nummer en dergelijke. Wanneer (een combinatie van) 

deze gegevens naar deze persoon herleid kunnen worden spreken we over persoons-

gegevens.  

 

De Stichting Straatpastoraat Den Haag hecht eraan om zeer zorgvuldig om te gaan met 

de persoonsgegevens van medewerkers, vrijwilligers, cliënten en anderen. De Stichting 

Straatpastoraat Den Haag zal alleen die gegevens opvragen die noodzakelijk zijn en 

deze slechts zo lang bewaren als wettelijk toegestaan is. U hebt te allen tijde recht op 

inzage van deze gegevens. Binnen de organisatie van de Stichting Straatpastoraat Den 

Haag worden gegevens digitaal of anderszins (in afgesloten kasten bijvoorbeeld) bevei-

ligd. Alleen medewerkers die hiertoe geautoriseerd zijn hebben toegang tot uw gege-

vens.  

Met verwerkingsverantwoordelijke bedrijven en organisaties, zoals onze salarisadmi-

nistratie, zijn overeenkomsten opgesteld om de privacy te waarborgen. 

 

Bijzondere persoonsgegevens  

Bijzondere persoonsgegevens worden alleen verwerkt indien dit vereist is op grond van 

een wettelijk voorschrift. Onder bijzondere gegevens vallen bijvoorbeeld gegevens 

over geloofsovertuiging, gezondheid, etnische gegevens en strafrechtelijke gegevens. 
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Zou het voorkomen dat dergelijke bijzondere gegevens bekend dan wel geregistreerd 

moeten worden door Stichting Straatpastoraat Den Haag, dan gebeurt dit alleen met 

de uitdrukkelijke, schriftelijke instemming van de betrokkene. Dit zou bijvoorbeeld het 

geval kunnen zijn wanneer het belangrijk is dat gegevens over iemands gezondheid 

bekend moeten zijn, bijvoorbeeld wanneer iemand epileptische aanvallen heeft. 

 

Van wie verwerkt de Stichting Straatpastoraat Den Haag persoonsgegevens? 

De Stichting Straatpastoraat Den Haag verwerkt persoonsgegevens van mensen met 

wie wij direct of indirect een relatie hebben, willen krijgen of hebben gehad. Dat zijn 

bijvoorbeeld gegevens van: 

 • Medewerkers, oud-medewerkers en sollicitanten op een vacature 

• Bestuursleden en vrijwilligers met wie een vrijwilligersovereenkomst is gesloten 

• Stagiairs 

• Mensen uit onze aandachtsgroep (‘cliënten’) die een beroep doen op onze be-

middeling of steun 

• Mensen die aan een bedrijf of organisatie verbonden zijn, waar wij een relatie 

mee hebben, willen krijgen of hebben gehad. 

 

Waarom worden persoonsgegevens verwerkt? 

Persoonsgegevens worden voor verschillende doeleinden verwerkt, bijvoorbeeld: 

• Het kunnen uitnodigen van personen voor activiteiten, cursussen, trainingen 

• Uitbetaling van onkostenvergoedingen aan vrijwilligers 

• Salarisbetaling van medewerkers met een arbeidsovereenkomst 

• Donateurs bedanken voor een gift  

• Toezenden van nieuwsbrieven, verstrekken van informatie  

• Aanvragen van een Verklaring omtrent Gedrag 

In het geval van toezending van nieuwsbrieven en andere uitgaven en nieuwsuitingen 

(per post dan wel per e-mail), is de mogelijkheid tot afmelding altijd aanwezig. 

 

Hoe lang worden gegevens bewaard? 

De Stichting Straatpastoraat Den Haag bewaart de persoonsgegeven zorgvuldig.  

Gegevens worden alleen bewaard voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt. De gege-

vens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is. De wettelijke bepalingen die gel-

den, worden nageleefd.  

 

Verstrekking van gegevens aan derden 

De Stichting Straatpastoraat Den Haag verstrekt geen gegevens aan derden. Soms valt 

hier niet aan te ontkomen. In de meeste gevallen, gaat het om het doorgeven van ge-

gevens van medewerkers in loondienst van de Stichting Straatpastoraat Den Haag. Zo 
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worden NAW gegevens, salaris, BSN nummer en bankrekening nummer verstrekt aan 

de salarisverwerker. Een aantal gegevens wordt verstrekt aan de Arbodienst. En soms 

is het nodig om op basis van een wettelijk voorschrift gegevens te verstrekken aan be-

lastingdienst, UWV of justitie.  

De Stichting Straatpastoraat Den Haag zal geen gegevens aan derden verstrekken voor 

commerciële doeleinden.  

 

Verwerkersovereenkomsten 

De Stichting Straatpastoraat Den Haag sluit verwerkersovereenkomsten met organisa-

ties die werkzaamheden voor de Stichting Straatpastoraat Den Haag uitvoeren en 

daarbij de beschikking over persoonsgegevens moeten hebben. In deze verwerkings-

overeenkomsten staat onder meer dat deze organisaties de wettelijke privacy-

bepalingen moeten naleven. Ook dienen zij duidelijkheid te verschaffen over de plek 

waar de gegevens, die zij verwerken, worden bewaard (datacentra in Nederland/EU, 

dan wel elders). 

 

Inzage, correctie en recht op vergetelheid 

De persoonsgegevens zijn voor de betreffende persoon in te zien. Dit is het zogenaam-

de inzagerecht. In veel gevallen zal dit gebeuren op de plek waar de betreffende gege-

vens worden bewaard. Vanzelfsprekend kan de Stichting Straatpastoraat Den Haag 

worden gevraagd gegevens te corrigeren of deze te verwijderen (recht op vergetel-

heid).  

De persoon kan ook de digitale gegevens die van hem of haar bij de Stichting Straatpas-

toraat Den Haag zijn opgeslagen opvragen voor gebruik voor een ander doel (datapor-

tabiliteit). De Stichting Straatpastoraat Den Haag zal die gegevens leveren in een hand-

zame vorm. Het gaat dus niet om papieren dossiers.  

 

Vragen, opmerkingen en klachten 

Het kan dat u een klacht heeft over de verwerking van uw gegevens door de Stichting 

Straatpastoraat Den Haag. De Stichting Straatpastoraat Den Haag zal altijd proberen 

om met u tot een bevredigende oplossing te komen. U kunt zich daartoe wenden tot 

hieronder genoemde contactpersoon. De contactpersoon behandelt ook de overige 

vragen en opmerkingen die te maken hebben met de privacy.  

De contactpersoon is Derk Stegeman en is als volgt bereikbaar: 

• telefoon: 070 3181616 

• e-mail: dstegeman@stekdenhaag.nl 

 

Deze privacy-verklaring is besproken en vastgesteld door het bestuur van de Stichting 

Straatpastoraat Den Haag op 25 mei 2018. 

 

mailto:dstegeman@stekdenhaag.nl
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Disclaimer 

De inhoud van www.straatpastoraatdenhaag.nl is met de grootste zorg samengesteld. 

Hoewel de Stichting Straatpastoraat Den Haag tracht juiste, volledige en actuele infor-

matie uit betrouwbaar geachte bronnen aan te bieden, verstrekt de Stichting Straat-

pastoraat Den Haag expliciet noch impliciet enige garantie dat de op of via deze inter-

netsite aangeboden informatie juist, volledig en actueel is. 

 

http://www.straatpastoraatdenhaag.nl/

