
PRIVACY STATEMENT (NL) 
*ENGLISH BELOW

In dit Privacy Statement wordt omschreven hoe de Stichting Collective Nouns, in casu  
Project ‘De Voorkamer’ (hierna te noemen ‘De Voorkamer’) omgaat met de persoonlijke gegevens 
van haar bezoekers, deelnemers, vrijwilligers, medewerkers en andere betrokkenen.
Met dit document informeren wij jou over:
-        de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt
-        hoe je jouw privacyrechten kunt uitoefenen
-        en overige informatie die voor jou van belang kan zijn.
 
De Voorkamer zal bij of in verband met de uitvoering van haar activiteiten en het nastreven van 
haar sociale en maatschappelijke doelen persoonsgegevens verwerken.
De Voorkamer gaat zorgvuldig om met jouw persoonsgegevens. Deze worden verwerkt in 
overeenstemming met de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) 
hieraan stelt, alsmede met overige toepasselijke wet- en regelgeving.



VERANTWOORDELIJKE

DOELEINDEN

GEGEVENS

Op basis van privacywetgeving is De Voorkamer verantwoordelijke. Je kunt ervan uitgaan dat 
wij zorgvuldig omgaan met de persoonsgegevens. Deze zijn tevens altijd op te vragen en aan te 
passen.

De Voorkamer verzamelt en verwerkt persoonsgegevens voor duidelijk en vooraf bepaalde 
doeleinden. De verwerking van deze gegevens is noodzakelijk voor: 
• het op de hoogte houden van bezoekers en geïnteresseerden van activiteiten en ontwikkelingen 
van De Voorkamer.  
(Dit doen we door o.a. activiteiten/diensten aan te bieden en een nieuwsbrief te sturen). 
• het doen van onderzoek, relevant voor De Voorkamer;
• het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten (vrijwilligers, medewerkers, etc.);
• het voldoen aan een wettelijke verplichting;

 
Bij alle bovengenoemde verwerkingsdoeleinden verwerkt De Voorkamer jouw persoonsgegevens 
niet zonder je voorafgaande om toestemming te vragen.

De Voorkamer kan verschillende gegevens verzamelen en verwerken (afhankelijk van de 
verschillende projecten):
• NAW-gegevens (naam, adres, woonplaats);
• telefoonnummer;
• e-mailadres;
• geboortedatum / leeftijd;
• geslacht;
• nationaliteit;
• interesses;
• talenten (werkveld, beroep, hobbies etc.);
• favoriete activiteiten (van De Voorkamer);
• bankrekeningnummer (IBAN);
• foto’s.



WAARBORGING PRIVACY

DERDEN

Andere gegevens, verzameld in o.a. intakegesprekken en kennismakingsgesprekken worden pas 
verwerkt na uitdrukkelijke toestemming van de betrokkenen.

Via onze online-aanmeldformulieren kun je jouw gegevens met ons delen en kan je akkoord gaan 
met de verwerking van jouw persoonsgegevens en de voorwaarden van ons privacy beleid, zoals 
neergelegd in dit Privacy Statement.
 
Alle formulieren of online-bestanden waar jouw gegevens mee geregistreerd worden zijn voorzien 
van een SSL certificaat. Je gegevens komen dus via een beveiligde verbinding bij ons binnen.

Over het algemeen verzamelen we jouw gegevens direct via contact met jou, maar in 
samenwerking met andere organisaties en partijen kan De Voorkamer persoonsgegevens via 
derden ontvangen (alleen in gevallen waarbij dit wettelijk is toegestaan).

De Voorkamer, haar ingehuurde professionals en al haar vrijwilligers gaan vertrouwelijk om met 
persoonsgegevens en de organisatie neemt daarvoor passende technische en organisatorische 
maatregelen zodat jouw persoonsgegevens worden beschermd.
Ons beleid en de daarbij horende werkwijzen worden duidelijk gecommuniceerd aan alle 
betrokkenen in onze organisatie en worden gewaarborgd.

De Voorkamer verstrekt nooit zomaar persoonsgegevens aan derden. 

Om een goed functionerend communicatie-systeem te kunnen hanteren zijn we 
genoodzaakt om samen te werken met zakelijke dienstverleners. De Voorkamer heeft heldere 
afspraken gemaakt met deze verwerkers om vertrouwelijke en zorgvuldige omgang met 
persoonsgegevens te waarborgen. Deze afspraken worden contractueel vastgelegd in zogeheten 
‘verwerkersovereenkomsten’. 

De Voorkamer verstrekt persoonsgegevens alleen aan handhavende autoriteiten of fraude 
bestrijdende organisaties wanneer dat noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke 
verplichting (vordering).
 
De website van De Voorkamer kan linken naar sites van derden, die je kunt bezoeken. De 
Voorkamer deelt geen persoonsgegevens met deze partijen. De Voorkamer kan geen 
verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de wijze waarop deze partijen omgaan met 
persoonsgegevens.
Je doet er goed aan het privacybeleid van andere partijen altijd zelf in de gaten te houden



BEWAARTERMIJN

RECHTEN

WIJZIGINGEN

De gegevens worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk is om de doelen te bereiken 
waarvoor de gegevens verzameld zijn. Aangezien het algemene belang van sociale cohesie dat 
De Voorkamer nastreeft geen eindpunt kent, kunnen jouw gegevens voor een lange tijd in ons 
systeem bewaard worden. Dit is in lijn met de AVG.

Onze nieuwsbrief en alle overige communicatievormen zijn bedoeld om alle betrokkenen 
en geïnteresseerden op de hoogte te houden van de activiteiten en ontwikkelingen van De 
Voorkamer. Mocht je je willen afmelden voor bijvoorbeeld de nieuwsbrief, dan is dit mogelijk. In 
elke nieuwsbrief vind je onder aan de mail een link waarmee je je kan afmelden. 

Mocht je jouw gegevens willen inzien, aanpassen of verwijderen, dan kan dat door per mail contact 
met ons op te nemen via info@devoorkamer.org.
Gebruik als onderwerp: ‘Inzage- of correctieverzoek op grond van de AVG’. Je kunt ook verzoeken 
je gegevens te laten verwijderen.

Je bent gerechtigd een klacht in te dienen over het gebruik van je gegevens bij de Autoriteit 
persoonsgegevens.

De Voorkamer behoudt zich het recht om zonder voorafgaande kennisgeving op elk moment 
wijzigingen op deze website en/of in dit Privacy Statement aan te brengen. Deze wijzigingen zullen 
op onze website worden gepubliceerd.

Heb je vragen of opmerkingen over dit Privacy Statement, dan kun je contact opnemen met:
De Voorkamer
Kanaalstraat 225
3531CJ Utrecht
info@devoorkamer.org

Dit Privacy Statement is opgesteld op 30-05-2018



PRIVACY STATEMENT (ENG) 

This Privacy Statement describes how the Collective Nouns Foundation, in this case Project  
“De Voorkamer” (hereinafter referred to as “De Voorkamer”), deals with the personal data of its 
visitors, participants, volunteers, employees and other parties involved. With this document we 
inform you about:
- the purposes for which the personal data are processed
- how you can exercise your privacy rights
- and other information that may be of interest to you.

De Voorkamer will process personal data during or in connection with the performance of its 
activities and the pursuit of its social and societal goals.
De Voorkamer handles your personal data with care. These are processed in accordance with 
the requirements set by the General Data Protection Regulation (GDPR), as well as with other 
applicable laws and regulations.



RESPONSIBLE 

OBJECTIVES 

DATA

Based on privacy legislation, De Voorkamer is the responsible party. You can assume that we will 
handle your personal data with care. These are also always available for you to request and modify. 

De Voorkamer collects and processes personal data for clearly and predetermined purposes. The 
processing of this data is necessary for: 
• Keeping visitors and interested parties informed about activities and developments of De 
Voorkamer. (We do this by, among other things, offering activities/services and sending a 
newsletter). 
• To carry out research relevant to De Voorkamer; 
• Entering into and implementing agreements (volunteers, employees, etc.); 
• To comply with a legal obligation;  
 

For all the above processing purposes, De Voorkamer will not process your personal data without 
asking your prior consent. 

De Voorkamer may collect and process different data (depending on the different projects): 
• NAW data (name, address, place of residence); 
• telephone number; 
• e-mail address; 
• date of birth / age; 
• gender; 
• nationality; 
• interests; 
• talents (field of work, profession, hobbies etc.); 
• favorite activities (of De Voorkamer); 
• bank account number (IBAN); 
• photos.



PRIVACY ASSURANCE 

THIRD PARTIES 

Other data collected during intake interviews and introductory talks, for example, will only be 
processed with the express permission of the parties concerned. 
Through our online registration forms you can share your data with us and you can agree to the 
processing of your personal data and the terms of our privacy policy, as laid down in this Privacy 
Statement. 

All forms or online files where your data is registered are equipped with an SSL certificate. This 
means that your data is received by us via a secure connection. 

In general we collect your data directly through contact with you, but in collaboration with other 
organizations and parties, De Voorkamer may receive personal data through third parties (only in 
cases where this is legally permitted).

De Voorkamer, its hired professionals and all its volunteers, handle personal data confidentially and 
the organization takes appropriate technical and organizational measures to this end so that your 
personal data is protected. 
Our policy and related practices are clearly communicated to all stakeholders in our organization 
and are safeguarded.

De Voorkamer never provides personal data to third parties for no reason.  

In order to be able to maintain a properly functioning communication system, we are required 
to work together with business service providers. De Voorkamer has made clear arrangements 
with these processors to ensure confidentiality and careful handling of personal data. These 
agreements are contractually recorded in so-called ‘processor agreements’.  

De Voorkamer only provides personal data to enforcement authorities or anti-fraud organizations 
when necessary to comply with a legal obligation (claim). 

The website of De Voorkamer may link to third party sites, which you may visit. De Voorkamer does 
not share personal data with these parties. De Voorkamer cannot be held responsible for the way 
in which these parties handle personal data. 
You are advised to always keep an eye on the privacy policy of other parties.



CUSTODY PERIOD 

RIGHTS 

AMENDMENTS

The data will not be kept longer than strictly necessary to achieve the purposes for which it was 
collected.  
Since the general interest of social cohesion that De Voorkamer pursues has no end point, your 
data may be kept in our system for a long time. This is in line with the AVG. 

Our newsletter and all other forms of communication are intended to keep all involved and 
interested parties informed of the activities and developments of De Voorkamer. If you would like 
to unsubscribe from the newsletter, for example, this is possible. In each newsletter you will find a 
link at the bottom of the mail with which you can unsubscribe.  

If you would like to review, change or remove your data, you can do so by contacting us by email at 
info@devoorkamer.org. 

Please use as subject: ‘Request for inspection or correction on the basis of the AVG’. You can also 
request to have your data removed. 
You are entitled to lodge a complaint about the use of your data with the Personal Data Authority. 

De Voorkamer reserves the right to make changes to this website and/or to this Privacy Statement 
at any time without prior notice. These changes will be published on our website. 

If you have any questions or comments about this Privacy Statement, please contact: 

De Voorkamer
Kanaalstraat 225 
3531CJ Utrecht 
info@devoorkamer.org 

This Privacy Statement was drawn up on 30-05-2018


