PRIVACY
Hoe gaan wij om met uw gegevens?
INFORMATIE VOOR BEWONERS
Soms verwerkt Bindkracht10 persoonsgegevens. Dit zijn alle gegevens
die over een persoon gaan. U kunt denken aan naam, adres, geboortedatum, telefoonnummer en e-mailadres. We hebben die gegevens
nodig om u goed te kunnen helpen en ons werk zo goed mogelijk te
doen. Welke gegevens we registreren verschilt per situatie. Dit hangt af
van uw contact of uw vraag aan ons.

WANNEER VERWERKEN WIJ PERSOONSGEGEVENS?
o Alles wat u opschrijft als u bij ons een formulier invult of ons een brief schrijft.
o Als u een e-mail stuurt of belt met ons. Uw telefoonnummer, naam, e-mailadres en de informatie
die u stuurt zijn dan bij ons bekend.
o Een Whatsapp-bericht of gedeelde foto valt ook onder persoonsgegevens.
o U bezoekt één van de websites van Bindkracht10 en vult daarop iets in of stelt een vraag.
o Bij persoonlijk contact met iemand van Bindkracht10 geeft u meestal ook uw persoonsgegevens.

WAT DOEN WIJ MET DIE GEGEVENS?
o Wij gaan heel zorgvuldig met uw gegevens om. Ze worden volgens de regels van de privacywet
verwerkt en goed beveiligd.
o We bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk of wettelijk verplicht is.
o We vragen uw toestemming voor het opslaan van uw persoonsgegevens.
o Wij delen zonder uw toestemming nooit gegevens met anderen, tenzij dat noodzakelijk of
wettelijk verplicht is.

WAT KUNT U ZELF DOEN?
o Wilt u weten welke gegevens we van u gebruiken? Vraag dit aan uw contactpersoon.
o U kunt ook vragen wie er gebruik van maken en waar het is opgeslagen.
o U heeft altijd het recht zelf uw gegevens in te zien en kunt u uw gegevens veranderen of laten
wissen. Maak uw wens hierover bekend aan uw contactpersoon.
o U hebt het recht om dossiergegevens mee te nemen naar een andere dienst en/of medewerker.
o Exact weten hoe alles geregeld is? Lees dan onze uitgebreide privacy-verklaring op
www.bindkracht10.nl. Of vraag uw contactpersoon het u uit te leggen.
o Wilt u graag iemand anders dan uw contactpersoon van Bindkracht10 hierover spreken? Neem
dan contact op met het privacyteam via privacy@bindkracht10.nl
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