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Privacyverklaring WVO Zorg t.b.v. vrijwilligers 

 

WVO Zorg verwerkt persoonsgegevens van o.a. vrijwilligers en handelt daarbij volgens de Algemene 

Verordening Gegevensbescherming en de relevante nationale privacywetgeving. 

Wij informeren je graag over de wijze waarop WVO Zorg omgaat met jouw persoonsgegevens. 

  

Persoonsgegevens en verwerkingsdoelen 

Op het moment dat je als vrijwilliger voor ons aan de slag gaat vragen wij je om persoonsgegevens, 

zoals naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en mailadres. Deze gegevens gebruiken wij voor:  

• het voeren van een vrijwilligersadministratie; 

• communicatie; 

• verificatie doeleinden; 

• het voldoen aan wettelijke verplichtingen. 

 

Rechtsgrond voor de verwerking 

De basis voor de verwerking van deze persoonsgegevens vindt zijn grondslag in artikel 6 van de 

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De verwerking is noodzakelijk voor het 

aangaan van een relatie waarbij jij als vrijwilliger aan WVO Zorg verbonden zult zijn, het voldoen aan 

wettelijke verplichtingen, of het gerechtvaardigde belang van WVO Zorg. Een gerechtvaardigd belang 

kan zijn het toepassen van maatregelen om de eigendommen en reputatie van WVO Zorg te 

beschermen. 

 

Ontvangers van persoonsgegevens 

Wij verwerken jouw gegevens binnen de processen en systemen van WVO Zorg. Persoonsgegevens 

worden niet verstrekt aan derden, zonder dat jij daar toestemming voor gegeven hebt. 

 

Bewaartermijnen 

De gegevens worden verwijderd uiterlijk twee jaren nadat jij de werkzaamheden als vrijwilliger hebt 

beëindigd, tenzij de persoonsgegevens noodzakelijk zijn ter voldoening van een wettelijke plicht.  

 

Jouw rechten 

Je hebt als betrokkene het recht op inzage in de gegevens die wij van je verwerken, om deze zo nodig 

te rectificeren of te wissen indien deze onjuist blijken te zijn. Tevens heb je het recht de 

gegevensverwerking te beperken dan wel bezwaar te maken tegen de verwerking. Tevens kun je 

gegevens laten overdragen aan een derde. Je kunt een verzoek hiertoe indienen bij 

privacy@wvozorg.nl. 

 

Klachten 

Indien je een klacht hebt over hoe wij jouw gegevens verwerken kun je dit kenbaar maken bij onze 

FG via privacy@wvozorg.nl. Ook kun je op grond van artikel 57 AVG een klacht indienen bij de 

Autoriteit Persoonsgegevens. Deze is bereikbaar via het telefoonnummer 0900 - 2001201, via post: 

Postbus 93374, 2509 AJ DEN HAAG. 
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