Privacy Statement
Eindhoven Doet is een beweging voor iedereen die zich vrijwillig inzet voor de stad en voor elkaar.
Het is leuk, zinvol én leerzaam iets voor anderen te doen. Eindhoven Doet inspireert je mee te doen
en brengt je in contact met organisaties en initiatieven. Samen werken we aan een stad waar je fijn
kunt leven en waar iedereen mee kan doen. Het werkt met jouw inzet!
Wat doet Eindhoven Doet?
Eindhoven Doet brengt zoveel mogelijk mensen in beweging om zich in te zetten voor de stad en
voor elkaar en zorgt er samen met partners voor dat iedereen een plek vindt waar passie en talenten
maximaal tot bloei komen. Dit doet Eindhoven Doet door:
✓ organiseren van inspirerende events om nieuwe talenten te vinden;
✓ aanbieden van talentenscan en vacaturebank op eindhovendoet.nl waarmee iedereen direct
zelf aan de slag kan;
✓ persoonlijk bemiddelen van mensen die het lastig vinden zelf passend vrijwilligerswerk te
vinden;
✓ aanbieden van diverse vormen van deskundigheidsbevordering via Eindhoven Leert om
vrijwilligers(organisaties) te versterken en te professionaliseren;
✓ informeren en adviseren van vrijwilligersorganisaties en bewonersinitiatieven bij het vinden
en binden van vrijwilligers.
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 registreer je jezelf via www.eindhovendoet.nl. Na registratie ontvang je een
persoonlijk wachtwoord zodat je zelf je gegevens kunt beheren.
Als vrijwilliger kun je je opgeven voor de Kandidatenbank. Op die manier kunnen organisaties
die op zoek zijn naar een vrijwilliger je vinden. Deze organisaties zien je naam,
beschikbaarheid, voorkeuren, motivatie, stadsdeel, werktypes en opleidingsniveau.
Organisaties benaderen je vervolgens via www.eindhovendoet.nl. Je ontvangt dan een mail
met de gegevens van de organisatie en een bericht.
Als vrijwilliger kun je ook zelf solliciteren. Een organisatie ontvangt dan je naam,
telefoonnummer en e-mailadres om een afspraak te kunnen maken. Indien je een CV hebt
geüpload, ontvangen organisaties dat ook. Het uploaden van een CV en foto is niet verplicht.
Daarnaast heb je de mogelijkheid om aan te vinken dat je een nieuwsbrief wilt ontvangen
van Eindhoven Doet.
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 adresgegevens van de organisatie en de naam, het emailadres en, indien
ingevuld, het telefoonnummer van de contactpersoon worden zichtbaar op de website.
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Registratie van een organisatie in www.eindhovendoet.nl gebeurt ook zodat vrijwilligers zich
kunnen koppelen aan een organisatie om te laten zien dat zij vrijwilligerswerk voor hen doen.
Doeleinden voor de verwerking van persoonsgegevens
Eindhoven Doet verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
Doeleinde
Inzet van vrijwilligers voor
organisaties

Werven van vrijwilligers door
organisaties

(Persoons)gegevens die
worden verwerkt
o Naam
o Adres
o Stadsdeel
o Geboortedatum
o Telefoonnummer
o E-mailadres
o Voorkeuren m.b.t.
vrijwilligerswerk
(doelgroep, soort werk,
waar je goed in bent,
welke voorkeuren)
o CV (niet verplicht)
o Naam organisatie
o Doel en kernactiviteiten
o Adresgegevens
o Telefoonnummer
o Contactpersoon
o Telefoonnummer (kan ook
nummer organisatie zijn)
o Vacatures
o Omschrijving
o Adres (niet
verplicht)
o Postcode (wel
verplicht)

Grondslag
Overeenkomst

Overeenkomst

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.
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.

Wanneer je gebruik wilt maken van 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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