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Privacyverklaring 

Stichting WoonInitiatief Waalre projecten, gevestigd aan Achelstraat 1, 5628PK Eindhoven, is 

verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze 

privacyverklaring. 

Contactgegevens: 

website:        https://wooninitiatiefwaalre.dse.nl/wordpress/  

Adres:   Achelstraat 1, 5628PK Eindhoven  

Telefoonnummer: +31402424272 

Vragen over gegevens verwerking kunt u stellen aan het bestuur via stichtingwiw@gmail.com  

Persoonsgegevens die wij verwerken 

Stichting WoonInitiatief Waalre projecten verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt 

van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. 

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens van (potentiële) bewoners van ons 

ouderinitiatief, dat wij verwerken: 

- Voor- en achternaam 

- Geslacht 

- Geboortedatum en- plaats 

- Adresgegevens 

- Telefoonnummer 

- E-mailadres 

- Zorgindicatie en PGB beschikking 

- Bankrekeningnummer 

- Burgerservicenummer (BSN) 

https://wooninitiatiefwaalre.dse.nl/wordpress/
mailto:stichtingwiw@gmail.com
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Van ouders/(wettelijk)vertegenwoordigers verwerken wij de volgende gegevens: 

- Voor- en achternaam 

- Geslacht 

- Adresgegevens 

- Telefoonnummer 

- E-mailadres 

-Deelname aan werkgroepen/ verlenen hand en spandiensten 

- de gegevens van de (wettelijke) vertegenwoordigers die nodig zijn voor de overeenkomsten voor 

zorg- en dienstverlening (zoals model overeenkomst SVB waarin o.a. geboortedatum en BSN 

nummer verplicht moeten worden opgeven ). 

Van Zorgteam en overige dienstverleners: 

- Zelfde gegevens als die van ouders/(wettelijk) vertegenwoordigers met toevoeging van 

geboortedatum en CV dat bij sollicitatie is verstrekt. 

- Omschrijving van specifieke taken in het kader van de zorgverlening 

- Contracten en correspondentie daarover met degenen met wie persoonlijk een 

overeenkomst is afgesloten naast geboortedatum en geboorteplaats: BSN, Bankrekening, en 

geboortedatum. 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken 

Stichting WoonInitiatief Waalre projecten verwerkt of laat verwerken de volgende bijzondere en/of 

gevoelige persoonsgegevens van bewoners: 

- gezondheid en zorggegevens bewoners in lijn met de zorg- en dienstverleningsovereenkomst die 

met ieder apart is gesloten waaruit de gemeenschappelijke- en persoonlijke zorgplannen en 

zorgdossiers voortvloeien en noodzakelijk zijn voor een goede behandeling en verzorging van de 

bewoner(s).  

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens 

verwerken 

Stichting WoonInitiatief Waalre projecten verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen: 
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- Overeenkomsten over zorg- en dienstverlening 

- Het afhandelen van uw betaling 

- Het wonen als collectieve woongroep mogelijk te maken 

- Inkoop van de benodigde zorg- en dienstverlening 

- Laten opstellen van persoonlijke –en gemeenschappelijke zorgplannen en vorming persoonlijke 

dossiers en de rapportages en meldingen in het kader van de uitvoering daarvan. 

- Kwaliteit van de zorg op maat te verlenen en op peil te houden 

- Verzenden van onze nieuwsbrief 

- U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten 

- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren 

Geautomatiseerde besluitvorming 

Stichting WoonInitiatief Waalre projecten neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen 

besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om 

besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens 

(bijvoorbeeld een medewerker van stichting WoonInitiatief Waalre projecten) tussen zit. Stichting 

WoonInitiatief Waalre projecten gebruikt hiervoor geen computerprogramma's of -systemen. 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren 

Stichting WoonInitiatief Waalre projecten bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig 

is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld voor het verlenen van zorg 

en diensten inclusief de bijbehorende administratie. Wij gebruiken de gegevens zolang als nodig is 

voor het verlenen van onze zorg en zolang de wet ons verplicht om uw gegevens te bewaren. Daarna 

verwijderen wij uw gegevens. 

Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: 

(Categorie) persoonsgegevens   

Personalia                                  > Bewaartermijn tot 5 jaar na het verlaten van het wooninitiatief  

Adres                                         > Bewaartermijn idem 



 
 

4 
Correspondentieadres:  Stichting WIW Projecten: Achelstraat 1, 5628PK Eindhoven. 

E-mail: stichtingwiw@gmail.com; KvK Oost-Brabant 17268919;  

Bankrekening: NL43 RABO 0155620649  t.n.v. Stichting WoonInitiatief Waalre Projecten 

Website: www.wooninitiatiefwaalre.dse.nl/wordpress/  

 

Zorggegevens                          > Bewaartermijn tot 2 jaar na het verlaten van het wooninitiatief  

 

Delen van persoonsgegevens met derden 

Stichting WoonInitiatief Waalre projecten verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze 

uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan 

een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij 

een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en 

vertrouwelijkheid van uw gegevens. Stichting WoonInitiatief Waalre projecten blijft verantwoordelijk 

voor deze verwerkingen. 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken 

Stichting WoonInitiatief Waalre projecten gebruikt geen Cookies of vergelijkbare technieken. 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen  

U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast hebt 

u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te 

maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Stichting WoonInitiatief Waalre 

projecten en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een 

verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens waarover wij van u beschikken in een 

computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. 

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht  van uw 

persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van 

uw persoonsgegevens sturen naar stichtingwiw@gmail.com . Wanneer blijkt dat gegevens over u 

feitelijk onjuist of onvolledig zijn of op een andere manier  in strijd met een wet zijn gebruikt,  zullen 

wij die corrigeren of verwijderen. Hierbij kan het voorkomen dat het niet mogelijk is om (volledig) te 

voldoen aan een verzoek bijvoorbeeld als uw inzage leidt tot een inbreuk op de privacy van anderen. 

Het rectificatierecht is niet bedoeld voor het corrigeren van professionele indrukken, meningen en 

conclusies waarmee u het niet eens bent. Wel kan uw schriftelijke mening worden toegevoegd als 

het om niet objectief vast te stellen feiten gaat. 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw 

identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine 

readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en 

mailto:stichtingwiw@gmail.com


 
 

5 
Correspondentieadres:  Stichting WIW Projecten: Achelstraat 1, 5628PK Eindhoven. 

E-mail: stichtingwiw@gmail.com; KvK Oost-Brabant 17268919;  

Bankrekening: NL43 RABO 0155620649  t.n.v. Stichting WoonInitiatief Waalre Projecten 

Website: www.wooninitiatiefwaalre.dse.nl/wordpress/  

 

Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel 

mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. 

Stichting WoonInitiatief Waalre projecten wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om 

een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via 

de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-

persoonsgegevens/tip-ons  

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen 

Stichting WoonInitiatief Waalre projecten neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt 

passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en 

ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn 

of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met het bestuur via 

stichtingwiw@gmail.com of per post: Achelstraat 1, 5628 PK Eindhoven. 

Wijzigingen 

Dit privacybeleid en daarmee deze verklaring kan worden aangepast. De wijzigingen worden via de 

website bekend gemaakt.  

19 juli 2018 
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