Privacy Statement
Eindhoven Doet is het expertisecentrum vrijwillige inzet voor organisaties. We ondersteunen
organisaties die werken met vrijwilligers met informatie en advies, workshops en trainingen en
andere diensten. De grootste vraag van organisaties is ‘vrijwilligers’, dus zetten we ook in op het
inspireren van zoveel mogelijk Eindhovenaren om zich vrijwillig in te zetten. We faciliteren
organisaties in het vinden van vrijwilligers door het hosten van een vacaturebank en vrijwilligersapp.

Wat doet Eindhoven Doet?
De missie van Eindhoven Doet is het versterken van de vrijwillige inzet in Eindhoven. Want vrijwillige
inzet zorgt voor een fijne stad met een sterke sociale basis. Dit doen we door:
✓ organisaties en initiatieven die werken met vrijwilligers te adviseren, informeren en
ondersteunen. We geven trainingen over vrijwilligersbeleid, werven van vrijwilligers, in
veilige handen en werken met kwetsbare vrijwilligers.
✓ organisaties te helpen om met de laatste trends en ontwikkelingen aantrekkelijker te worden
voor potentiele vrijwilligers
✓ sessies te organiseren en begeleiden waar organisaties inspiratie opdoen en elkaar helpen
✓ met onze organisatiescan besturen een heldere momentopname geven van hoe zij ervoor
staan, wat hun verbeterpunten zijn en hoe zij die aan kunnen pakken.
✓ faciliteren een vacaturebank waarmee iedereen direct aan de slag kan

Verwerking van persoonsgegevens door Eindhoven Doet
Eindhoven Doet verwerkt persoonsgegevens van vrijwilligers en contactpersonen van organisaties.
Dit doen we altijd met de uiterste zorgvuldigheid en in vertrouwelijkheid. Daarnaast hebben we er
uiteraard voor gezorgd dat de juiste technische en organisatorische maatregelen getroffen zijn om
persoonsgegevens te beschermen.
De verwerking van persoonsgegevens kan verschillende doeleinden hebben:
1. Vrijwilliger
Als vrijwilliger kun je jezelf registreren via www.eindhovendoet.nl.
De gegevens zijn zichtbaar voor medewerkers van Eindhoven Doet, maar worden niet
gedeeld met derden.
2. Organisaties
Wanneer een organisatie op zoek is naar vrijwilligers kunnen ze zich registreren via
www.eindhovendoet.nl onder vermelding van contactpersonen. Zij kunnen vacatures
plaatsen. De naam van de organisatie, het emailadres en het telefoonnummer van de
contactpersoon worden zichtbaar zodra iemand interesse toont voor een vacature.
Doeleinden voor de verwerking van persoonsgegevens
Eindhoven Doet verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
Doeleinde
Inzet van vrijwilligers voor
organisaties

(Persoons)gegevens die
worden verwerkt
o Voornaam*
o Achternaam*

Grondslag
Overeenkomst
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o
o
o

Werven van vrijwilligers door
organisaties

Telefoonnummer
E-mailadres*
Voorkeuren m.b.t.
vrijwilligerswerk (type
werk, doelgroep, sector,
beschikbaarheid)
Organisatie
o Naam organisatie*
o Doel / kernactiviteiten*
o Adresgegevens*
o Telefoonnummer*
o Email*
Contactpersoon
o Voornaam*
o Achternaam*
o Email*
o Telefoonnummer* (kan
ook nummer organisatie
zijn)
Vacatures
o Titel / functie*
o Omschrijving*
o Adresgegevens
uitvoeringslocatie*

Overeenkomst

* verplichte invulvelden

Bewaartermijnen
Voor alle gegevens die wij over je verzamelen, confirmeren wij ons aan wettelijke bewaartermijnen.
Dat betekent dat wij je gegevens niet langer bewaren dan wettelijk toegestaan.
Inzage in gegevens voor kwaliteitscontrole
Voor kwaliteitscontrole beoordelen wij periodiek de registratie van persoonsgegevens om te toetsen
of onze medewerkers werken volgens de afspraken. Hierbij kijken we niet naar de inhoud maar naar
de opbouw en manier van registreren. Daarnaast worden persoonsregistraties ingezien door onze
certificerende instantie voor het behalen van een ISO-certificaat. Hiervoor tekenen zij een
geheimhoudingsverklaring.
Verstrekken van je gegevens aan derden
We verstrekken je gegevens niet aan derden.
Doorgifte van je gegevens aan het buitenland
Eindhoven Doet werkt niet samen met partijen die gevestigd zijn buiten Nederland.
Je rechten
Je hebt verschillende rechten betreffende de persoonsgegevens die Eindhoven Doet over je
verwerkt:
o
o
o
o

Recht op inzage;
Recht op rectificatie en aanvulling;
Recht op bezwaar;
Recht op beperking van de verwerking;
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o

Recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Vrijwilligers en de (contactpersonen van de) organisatie beheren hun eigen gegevens op de website
van Eindhoven Doet. Daarmee zijn bovenstaande rechten geregeld.
Wanneer je verdere vragen hebt over één van je rechten, kun je contact opnemen met onze
functionaris gegevensbescherming via onderstaande contactgegevens.
Eventuele verzoeken zullen wij zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen 1 maand behandelen. Mocht
een vraag vanwege de complexiteit meer tijd kosten dan informeren wij je hier tevens binnen 1
maand over.
Bij de uitoefening van je rechten zullen wij je altijd vragen je te identificeren. Dit doen we om te
voorkomen dat wij je gegevens verstrekken aan derden.
Beveiliging van je persoonsgegevens
Door het nemen van technische en organisatorische maatregelen draagt Eindhoven Doet zorg voor
een juiste beveiliging van je persoonsgegevens zodat verlies of een onjuiste verwerking van je
gegevens voorkomen kan worden.
Functionaris Gegevensbescherming
Binnen Eindhoven Doet is een Functionaris Gegevensbescherming (FG) aangesteld. De FG houdt
onafhankelijk toezicht op de naleving van de privacy wetgeving en adviseert Eindhoven Doet hierin.
Onze FG is bereikbaar via privacy@lumenswerkt.nl of telefonisch via 040 219 33 00.
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