
 

 

Privacyverklaring Stichting Walking & Talking 

Dit is de Privacyverklaring van Stichting Walking & Talking. Deze organisatie kan deze verklaring aanpassen. De 

laatste wijziging was op 19 april 2021. De meest recente versie vind je altijd op de website www.walkingtalking.nl.  

 

 

Stichting Walking & Talking hecht veel waarde aan de bescherming van jouw persoonsgegevens. Of je deelnemer 

bij ons bent, vrijwilligerswerk doet of met ons samenwerkt; je kunt erop vertrouwen dat wij zorgvuldig en 

vertrouwelijk met je gegevens omgaan. In deze verklaring lees je hoe we dit doen en waarom. 

 

Waarborgen van jouw privacy 

Om je goed van dienst te zijn en om ons dienstverlening zo goed mogelijk uit te voeren, verwerkt Stichting 

Walking & Talking bepaalde gegevens van jou en/of van jouw organisatie, waaronder ook namen en 

contactgegevens. We hebben intern zorgvuldig in ons verwerkingsregister vastgelegd hoe we dat doen en 

waarom.  

 

Wij doen er alles aan om je privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. 

Stichting Walking & Talking houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de 

Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval: 

• Je persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze 

doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit privacy statement; 

• Verwerking van je persoonsgegevens beperkt blijft tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn 

voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt; 

• Uitdrukkelijk vragen om je toestemming voor de verwerking van jouw bijzondere persoonsgegevens; 

• Passende technische en/of organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de verwerking van 

jouw persoonsgegevens gewaarborgd is; 

• Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de 

doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt; 

• Geen persoonsgegevens doorgeven buiten de EU of aan internationale organisaties.  

• Op de hoogte zijn van jouw rechten omtrent je persoonsgegevens, je hier op willen wijzen en deze 

respecteren. 

 

Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens? 

Je persoonsgegevens worden door Stichting Walking & Talking verwerkt ten behoeve van de volgende 

doeleinden: 

− Vrijwilligersadministratie 

− Deelnemersadministratie ten behoeve van de uitvoering van activiteiten 

− Administratie relaties (denk hierbij aan: subsidieverstrekkers, sympathisanten en andere betrokkenen) 

− Versturen van nieuwsbrieven, mails en/of berichten 

− Aanvragen van subsidies bij gemeenten, fondswerving of aanvragen bij (commerciële) organisaties dan 

wel voor promotionele doeleinden – hiervoor gebruiken we je gegevens alleen indien je een referentie of 

verhaal hebt geschreven 

 

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van je vragen: 

− Voornaam 

− Tussenvoegsel 

− Achternaam 

− Adresgegevens 

− Geboortedatum 

− Telefoonnummer 

− E-mailadres 

− Land van herkomst – alleen indien je een referentie of verhaal wilt schrijven 

 

  

http://www.walkingtalking.nl/


 

 

 

Verstrekking aan derden 

De gegevens die je aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor de 

uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. 

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkerovereenkomst hebben 

afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van 

je persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door jou verstrekte gegevens niet aan andere partijen 

verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek 

(persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook 

verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien jij ons hier 

uitdrukkelijk schriftelijk toestemming voor geeft. 

 

Bewaartermijn 

Stichting Walking & Talking bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze 

zijn verstrekt, dan wel op grond van de wet is vereist.  

Bij het stoppen met vrijwilligerswerk bij Stichting Walking & Talking verwijderen wij je gegevens (na 1 jaar) uit al 

onze systemen tenzij je op een andere manier verbonden wilt blijven met Stichting Walking & Talking. 

 

Beveiliging 

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van jou te 

beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen: 

− Alle personen die namens Stichting Walking & Talking kennis kunnen nemen van jouw gegevens, zijn 

gehouden aan geheimhouding daarvan. 

− Alle personen die namens Stichting Walking & Talking kennis kunnen nemen van jouw gegevens zijn 

geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens. 

− We bewaren gegevens in de cloud waar alleen een zeer kleine en selecte groep (bestuursleden, 

initiatiefnemers en een aantal vrijwilligers) kunnen inloggen.  

− We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is. 

− We testen en evalueren onze maatregelen. 

 

Rechten omtrent je gegevens 

Je hebt recht op inzage, rectificatie of verwijdering van alle persoonsgegevens die we van je hebben. Tevens kan je 

bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door een van 

onze medewerkers. Ook heb je het recht de door jou verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jezelf 

of direct aan een andere partij indien gewenst. Wij kunnen je vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor 

kunnen geven aan voornoemde verzoeken. Je kunt je voor het stellen van vragen, doorgeven van wijzigingen, het 

stoppen met vrijwilligerswerk melden bij info@walkingtalking.nl. 

 

Klachten 

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens of je gegevens willen rectificeren of 

verwijderen, dan vragen we je hierover met ons contact op te nemen. Je hebt altijd het recht een klacht in te 

dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit is de toezichthouder autoriteit op het gebied van privacy. 

 

 

------ 

Vragen over onze privacyverklaring? 

Als Stichting Walking & Talking zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens.  

Indien je na het doornemen van ons privacyverklaring, of in algemene zin, vragen hebt hierover kun je contact 

met ons opnemen via info@walkingtalking.nl. 

 

 

------ 

Gegevens Stichting Walking & Talking 

Stichting Walking & Talking 

KvK: 78312493 

Bezoekadres: Koopvaardijhof 210, 3071 PK 

Rotterdam 

info@walkingtalking.nl  

www.walkingtalking.nl  

Bestuur Stichting 

Postadres: Verlengde Nieuwstraat 171, 3011 GX 

Rotterdam 

E-mail het bestuur: bestuur@walkingtalking.nl 
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