Privacybeleid Gilde Utrecht
Gilde Utrecht verzamelt en beheert persoonsgegevens van vrijwilligers en cliënten alleen voor zover
die van belang zijn voor het tot stand brengen van gerichte hulp of dienstverlening door een
vrijwilliger aan een cliënt.
De directeur ziet erop toe dat deze gegevens niet ter beschikking komen van derden zonder
toestemming van de betrokkene.
Personen van wie persoonsgegevens worden bewaard, hebben te allen tijde recht op inzage en zo
nodig aanpassing van de eigen gegevens.
De wijze van opslag en beheer van alle persoonsgegevens door Gilde Utrecht vindt plaats in
overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Het bestuur van Gilde
Utrecht is daarvoor eindverantwoordelijk.
De directeur ziet toe op een zorgvuldig beheer van de gegevens en het bewaken van de procedures
en afspraken.
Bij verschil van inzicht tussen Gilde Utrecht en een betrokkene ten aanzien van de privacy is de
Klachtenprocedure (zie pag. 20 van Ieder zijn waarde…) van toepassing.

Vrijwilligers
In de communicatie tussen (medewerkers van) Gilde Utrecht en vrijwilligers wordt ervoor gezorgd
dat gegevens van anderen niet openbaar worden zonder toestemming van deze personen.
Informatie over persoonlijke zaken of omstandigheden van vrijwilligers die in het contact met
(medewerkers van) Gilde Utrecht aan de orde komen, wordt als vertrouwelijk behandeld en zonder
toestemming van de betrokkene niet aan derden verstrekt of meegedeeld.
Wanneer er een eind komt aan de samenwerking of bij een eerder verzoek van de vrijwilliger worden
zijn of haar gegevens verwijderd.

Cliënten
Gegevens van cliënten worden alleen verstrekt aan vrijwilligers als dit nodig is voor het bieden van de
gevraagde hulp of dienstverlening.
Informatie over persoonlijke zaken of omstandigheden van cliënten die in het contact met een
vrijwilliger aan de orde komen, wordt door de vrijwilliger als vertrouwelijk behandeld en zonder
toestemming van de betrokkene niet aan derden verstrekt of meegedeeld.
Wanneer er een eind komt aan de hulp of dienstverlening of bij een eerder verzoek worden de
gegevens van de betrokken cliënt verwijderd.
2 Bijlagen: privacyverklaringen voor vrijwilligers resp. aanvragers/cliënten
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Bijlage 1
Privacyverklaring voor vrijwilligers van Gilde Utrecht
Gilde Utrecht verzamelt en beheert persoonlijke gegevens van vrijwilligers alleen voor zover die van
belang zijn voor het tot stand brengen van gerichte hulp of dienstverlening door een vrijwilliger aan
een cliënt.
Gilde Utrecht ziet erop toe dat deze gegevens niet ter beschikking komen van derden zonder
toestemming van de betrokkene.
Een vrijwilliger heeft te allen tijde recht op inzage en zo nodig aanpassing van de eigen gegevens.
Wanneer er een eind komt aan de samenwerking of bij een eerder verzoek van de vrijwilliger worden
zijn of haar gegevens verwijderd.
In de communicatie tussen (medewerkers van) Gilde Utrecht en een vrijwilliger wordt er zorg voor
gedragen dat gegevens van anderen niet openbaar worden zonder toestemming van deze personen.
De wijze van opslag en beheer van alle persoonsgegevens door Gilde Utrecht vindt plaats in
overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Het bestuur van Gilde
Utrecht is daarvoor eindverantwoordelijke.
De directeur ziet toe op een zorgvuldig beheer van de gegevens en het bewaken van de procedures
en afspraken.

Bijlage 2
Privacyverklaring voor aanvragers van hulp of diensten door vrijwilligers
van Gilde Utrecht
Gilde Utrecht verzamelt en beheert persoonlijke gegevens van cliënten alleen voor zover die van
belang zijn voor het tot stand brengen van gerichte hulp of dienstverlening door een vrijwilliger aan
de cliënt.
Gilde Utrecht ziet erop toe dat deze gegevens niet ter beschikking komen van derden zonder
toestemming van de betrokkene.
Iedere aanvrager of cliënt heeft te allen tijde recht op inzage en zo nodig aanpassing van de eigen
gegevens. Bij beëindiging van de hulp of dienstverlening of bij een eerder verzoek van de betrokkene
worden zijn of haar gegevens verwijderd.
De gegevens van aanvragers worden alleen verstrekt aan vrijwilligers als dit nodig is voor het bieden
van de gevraagde hulp of dienstverlening.
Persoonlijke zaken of omstandigheden van cliënten die in het contact met de vrijwilliger aan de orde
komen worden door de vrijwilliger als vertrouwelijk behandeld en zonder toestemming van de
betrokkene nooit aan derden verstrekt of meegedeeld.
De wijze van opslag en beheer van alle persoonsgegevens door Gilde Utrecht vindt plaats in
overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
Het bestuur van Gilde Utrecht is daarvoor eindverantwoordelijke.
De directeur ziet toe op een zorgvuldig beheer van de gegevens en het bewaken van de procedures
en afspraken.

Gilde Utrecht mei 2018

