PRIVCACYVERKLARING VAN STICHTING DANK HELDEN VAN DE ZORG
Stichting Dank Helden van de Zorg (‘SDHvdZ’) zet zich in om alle zorgmedewerkers, die zich extra
hebben ingezet en nog steeds extra inzetten tijdens de Covid-19 pandemie, een blijk van waardering
te geven. Bij de uitoefening van deze activiteiten verwerkt de Stichting persoonsgegevens. In deze
verklaring leggen wij uit hoe de Stichting het recht op privacy van betrokkenen beschermt en hoe de
Stichting omgaat met persoonsgegevens. Voor de leesbaarheid hebben wij hierbij gebruik gemaakt
van onderstaande uitvouwbare menu’s om snel toegang te krijgen tot de onderwerpen die voor jou
interessant zijn.
1. Verantwoordelijke
Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:
SDHvdZ, Postbus 713 3900 AS Veenendaal, KvK nr. 861168586
De functionaris leden/donateurbeheer is bereikbaar via info@dankhelden.nl
2. Welke gegevens verwerkt SDHvdZ
SDHvdZ verwerkt in beginsel uitsluitend persoonsgegevens die rechtstreeks zijn verstrekt aan
SDHvdZ. Het is afhankelijk van de relatie (donateur/ deelnemer/ geïnteresseerde etc.) welke
persoonsgegevens dit precies zijn. Over het algemeen zijn dit contactgegevens en andere
persoonsgegevens die nodig zijn voor de afwikkeling van jouw donatie of het verstrekken van door
jou gevraagde informatie. SDHvdZ verwerkt daarnaast (gepseudonimiseerde) informatie van
websitebezoekers voor functionele en statistieke doeleinden in verband met de werking van de
website.
3. Waarom verwerkt SDHvdZ persoonsgegevens?
SDHvdZ verwerkt persoonsgegevens van bijvoorbeeld donateurs en contactpersonen van de diverse
betrokken instellingen om mensen te kunnen steunen die werkzaam zijn in de zorgsector in
Nederland en betrokken zijn bij de bestrijding van COVID-19. Dit zijn onder meer zorgmedewerkers in
zieken- en bejaardentehuizen, eerstelijns zorgmedewerkers (bijvoorbeeld huisartsen) en
ambulancepersoneel. Voor hen wordt een nationale actie ontwikkeld als dank voor hun niet
aflatende inspanningen.
4. Doorgifte aan derden
In principe deelt SDHvdZ persoonsgegevens niet met derden. Soms kan het echter nodig zijn om wel
persoonsgegevens met derden te delen. Indien SDHvdZ bijvoorbeeld een nieuwsbrief verstuurd, dan
kan een externe partij de verzending verzorgen. Deze partij heeft dan en e-mailadressen nodig van
de geïnteresseerden.
Los hiervan kunnen er wettelijke verplichtingen zijn op grond waarvan de Stichting
persoonsgegevens aan derden moet doorgeven. Indien een rechterlijke uitspraak SDHvdZ
bijvoorbeeld verplicht tot het verstrekken van persoonsgegevens aan derden, zal SDHvdZ daaraan
moeten voldoen. SDHvdZ benadrukt echter dat persoonsgegevens niet worden gedeeld voor
commerciële doeleinden.
5. Cookies
Stichting Dank Helden van de Zorg maakt gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein
bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door je browser op je harde
schijf van je computer, mobiele telefoon, smartwatch of tablet wordt opgeslagen. De daarin
opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers worden gestuurd. Het
gebruik van cookies is van groot belang voor het goed laten draaien van onze website, maar ook
cookies waarvan je niet direct het effect ziet zijn zeer belangrijk. Dankzij de (gepseudonimiseerde)

input van bezoekers kunnen wij het gebruik van de website verbeteren en deze meer
gebruikersvriendelijk maken.
6. Beveiligingsmaatregelen
SDHvdZ heeft technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens te
beveiligen en om misbruik te voorkomen. SDHvdZ zorgt bijvoorbeeld dat de systemen waarin
persoonsgegevens worden opgeslagen zo goed mogelijk zijn beveiligd. Binnen SDHvdZ kunnen
persoonsgegevens daarnaast alleen worden gebruikt door medewerkers die hier gelet op hun functie
toegang toe moeten hebben. SDHvdZ kan voor het verwerken van persoonsgegevens gebruik maken
van andere dienstverleners (verwerkers). SDHvdZ werkt bijvoorbeeld met verwerkers die
hostingdiensten en ICT-ondersteuning aan ons leveren. Met dergelijke verwerkers sluit SDHvdZ in dat
geval een verwerkersovereenkomst, waarin deze verwerkers garanderen te zullen voldoen aan de
eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming stelt.
7. Bewaartermijnen
SDHvdZ ziet er nauwkeurig op toe dat persoonsgegevens zorgvuldig worden bewaard en beschermd.
Algemeen uitgangspunt is dat gegevens niet langer worden bewaard dan noodzakelijk is voor het
doel waarvoor deze zijn verwerkt en dat SDHvdZ zich houdt aan eventuele wettelijke (fiscale)
bewaartermijnen. SDHvdZ hanteert hiervoor een bewaarbeleid waarin is vastgelegd hoe lang
bepaalde persoonsgegevens worden bewaard.
8. Inzage in persoonsgegevens
Via de administratie van SDHvdZ kan een overzicht worden opgevraagd van de persoonsgegevens die
over jou zijn of worden verwerkt. Als jij vindt dat jouw persoonsgegevens onjuist of onvolledig zijn
verwerkt of dat het niet nodig is dat bepaalde persoonsgegevens worden verwerkt, dan kan jij een
verzoek tot wijziging, aanvulling of verwijdering indienen bij de administratie. Ook heb jij het recht
om bezwaar tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens te maken en heb jij het recht op
gegevensoverdracht. Voor zover SDHvdZ gegevens van jou verwerkt op grond van een door jou
verleende toestemming, heb jij steeds het recht deze toestemming in te trekken. Indien jij één of
meer van bovenstaande verzoeken stuurt, zal de administratie zo snel mogelijk, maar in elk geval
binnen één maand na ontvangst van jouw verzoek informatie verstrekken over de acties die zijn
ondernomen.
9. Vragen of klachten
Vragen of klachten over de verwerking van persoonsgegevens door SDHvdZ kunnen per e-mail
worden gestuurd naar : info@dankhelden.nl.
Indien jij niet tevreden bent over de manier waarop SDHvdZ omgaat met persoonsgegevens, horen
wij dat graag zodat wij dit in overleg kunnen oplossen. Daarnaast bestaat steeds het recht om een
klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. De Autoriteit Persoonsgegevens controleert
of organisaties regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens naleven.
10. Wijzigingen in privacyverklaring
De regelgeving op het gebied van privacy verandert regelmatig. Het privacybeleid van SDHvdZ is
hierdoor nooit helemaal klaar. SDHvdZ kan deze verklaring daarom van tijd tot tijd wijzigen. Als deze
wijzigingen ook voor jou van belang zijn, dan attenderen wij jou daarop of maken wij de wijzigingen
op een opvallende manier kenbaar. De meest actuele versie van onze privacyverklaring kan je steeds
terugvinden op onze website.
Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 20 augustus 2020

