
 

 
    GILDE  ZEIST 

 

Privacyreglement  Stichting ‘t Gilde Zeist. 

 

1. Om uw privacy te waarborgen, handelt de Stichting ’t Gilde Zeist (Gilde Zeist) in 

overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens. 

 

2. De aan Gilde Zeist verstrekte persoonsgegevens  kunnen worden verwerkt voor de volgende 

doeleinden: 

 indien u zich heeft aangemeld als vrijwilliger voor een van de projecten van Gilde Zeist, 

kunnen uw contactgegevens verstrekt worden aan de projectleider t.b.v. het project; 

 indien u zich heeft aangemeld als vrijwilliger voor  individuele bemiddeling, worden uw 

gegevens door de coördinator van Gilde Zeist gebruikt om een individuele koppeling tot 

stand te brengen tussen de hulpvrager en u. Uw NAW-gegevens worden pas na uw 

instemming aan de hulpvrager bekend gesteld; 

 indien u zich heeft aangemeld als vrijwilliger, wordt u de Nieuwsflits en het Uiltje 

elektronisch/per post toegezonden. U kunt zich hiervoor uitschrijven via de mail 

(info@gildezeist.nl), onder aan de Nieuwsflits “unsubscribe for this list” aan te klikken  of 

door een brief te sturen naar Gilde Zeist, Het Rond 1, 3701 HS Zeist; 

 indien u zich heeft aangemeld om deel te nemen aan een activiteit van Gilde Zeist, 

worden uw contactgegevens verstrekt aan de coördinator van desbetreffende activiteit 

die op zijn beurt de gegevens kan doorgeven aan de vrijwilligers van het project; 

 om te voldoen aan de op Gilde Zeist van toepassing zijnde wet en regelgeving. 

 

3. Alle gegevens worden in een veilige omgeving opgeslagen en niet langer bewaard dan voor 

de doeleinden van de gegevensverwerking noodzakelijk is. Dit met een maximum van vijf 

jaar. 

 

4. Gilde Zeist registreert alleen persoonlijke gegevens die door of met toestemming van 

betrokkenen zijn verstrekt. 

 

5. Om de privacy van haar relaties te beschermen, zal Gilde Zeist persoonsgegevens nooit aan 

anderen dan de betrokkenen zelf verstrekken, tenzij dat noodzakelijk is voor het doel van de 

verwerking. Zo kan gebruik gemaakt worden van een mailingprogramma van een derde om 

de nieuwsbrief (Nieuwsflits en Uiltje) toe te sturen. Ook kan Gilde Zeist uw gegevens aan 

derden verstrekken als zij daartoe op basis van wet- en regelgeving verplicht is, zij daartoe 

genoodzaakt is als gevolg van een rechtszaak en/of in het geval zij dat noodzakelijk acht ter 

bescherming van haar eigen rechten. 
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6. De kantoormedewerkers van Gilde Zeist worden geacht  de regeling te kennen en uit te 

voeren. Klachten over de uitvoering kunnen worden ingediend bij de secretaris van het 

bestuur per telefoon, brief of e-mail. Het bestuur van de stichting onderzoekt de klachten en 

informeert de klager binnen twee maanden over de manier waarop de organisatie met de 

klacht is omgegaan. 

 

7. De  database met persoonsgegevens is uitsluitend toegankelijk voor de coördinator van Gilde 

Zeist voor zover dat uit hoofde van zijn functie noodzakelijk is. Gilde Zeist spant zich naar 

redelijkheid in haar systemen te beveiligen tegen verlies en/of tegen enige vorm van 

onrechtmatig gebruik of verwerking en maakt daarbij gebruik van passende technische en 

organisatorische maatregelen waarbij rekening wordt gehouden met de eisen van de 

Gemeente Zeist. 

 

8. Gilde Zeist is, behoudens bewuste roekeloosheid en/of opzet, niet aansprakelijk voor schade 

die wordt geleden uit onrechtmatig verkregen toegang tot computers of bestanden, via 

advertenties verspreide virussen of andere onrechtmatige programma’s of bestanden, of 

enig ander gevolg van het ter beschikking stellen van gegevens aan Gilde Zeist. 

 

9. Deze regeling is op aanvraag verkrijgbaar voor allen die in onze administratie geregistreerd 

staan en wordt tevens gepubliceerd op onze website: binnen Gilde Zeist zijn voor de 

administratie uw persoonlijke gegevens vastgelegd. Overeenkomstig de Wet Bescherming 

Persoonsgegevens verwerken wij deze gegevens niet verder op een wijze die onverenigbaar 

is met de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen. Kijk voor meer informatie over het 

privacyreglement op de website van de Rijksoverheid.  

 

  

 

 

 


