Privacyverklaring HEHO
Het Hegelsoms Hulp- en Ondersteuningspunt hecht veel waarde aan de bescherming van uw
persoonsgegevens. In deze privacyverklaring staan deze voorwaarden beschreven alsook hoe wij omgaan met
de verwerking van uw persoonsgegevens.
Contactgegevens:
HEHO, onderdeel van Dorpsplatform Hegelsom
Tel. 06 - 83 51 34 99
E-mail: heho@hegelsom.nl
Persoonsgegevens die wij verwerken
HEHO 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 die wij verwerken:
- Voor- en achternaam, geslacht, geboortedatum, geboorteplaats, adresgegevens, telefoonnummer en emailadres. Het is mogelijk dat uw persoonlijke situatie alsook uw persoonlijke voorkeuren worden
geregistreerd afhankelijk van uw verzoek.
Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
HEHO verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
- HEHO verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn.
Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
HEHO bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw
gegevens worden verzameld. Wij hanteren het volgende bewaartermijn voor uw persoongegevens: 7 jaar.
Delen van persoonsgegevens met derden
HEHO 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. Vanwege de nauwe
verbintenis van dit initiatief met de zorg kan het zijn dat we uw gegevens delen met WMO-consulenten,
zorginstellingen of gemeentelijke organisaties. Dit zal alleen gebeuren op grond van de zorgvraag die we van u
ontvangen en dit zal op een discrete wijze plaatsvinden.
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het
recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de
verwerking van uw persoonsgegevens door HEHO. Ook heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat
betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die 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, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw
toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar de bovenstaande
contactgegevens.
HEHO 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 met ons
op.

