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Stichting WelzijnsKompas Hillegom-Lisse, hierna te noemen WelzijnsKompas, gevestigd te Lisse, 

opgericht op 20 april 2016 en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel 

onder nummer 65867017, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens, zoals 

weergegeven in deze privacyverklaring. 

Contactgegevens WelzijnsKompas

Locatie Lisse 

Nassaustraat 31b 

2161 RJ Lisse 

 

Locatie Hillegom 

Abellalaan 1 

2182 TX Hillegom 

Telefoon: (0252) 757100 

Openingstijden: 

Maandag tot en met vrijdag: van 09.00 tot 12.30 uur 

Persoonsgegevens die wij verwerken 

WelzijnsKompas verwerkt uw persoonsgegevens, wanneer u zich aanmeldt als vrijwilliger. Tijdens de 

intake registreert WelzijnsKompas de volgende persoonsgegevens. 

 GEGEVENS 

1 Naam: voornaam en achternaam 

2 Geboortedatum 

3 Adresgegevens: adres, woonplaats, postcode  

4 Telefoonnummers 

5 Emailadres 

6 Aanhef 

7 Opleiding 

8 Werkervaring (vrijwilligerswerk/beroep) 

9 Wensen  

10 Beperkingen qua inzet 

11 Rolstoel duwen ja/nee 

12 Sleutelfiguur ja/nee 

13 ISD Bollenstreek 

14 Beschikbaarheid: doorlopend of incidenteel  

15 Beschikbaar op (dagen en uren) 

16 VOG-datum 

17 Nieuwsbrief ontvangen ja/nee 

18 U geeft toestemming om foto’s en/of filmmateriaal, die tijdens door WelzijnsKompas 
georganiseerde activiteiten worden gemaakt, te gebruiken. 

 

Na het intakegesprek wordt in overleg met u bepaald waar(voor) u zich gaat inzetten. De met u 

gemaakte afspraken worden in een vrijwilligersovereenkomst vastgelegd. 

Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerken wij uw persoonsgegevens 

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende zaken: 
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 Om contact met u te leggen en te onderhouden (per post, telefonisch, per e-mail). 

 Voor het voeren van een juiste vrijwilligersadministratie. 

 Om u te informeren over de ontwikkelingen binnen WelzijnsKompas via nieuwsbrieven. 

 Organiseren van trainingen en cursussen voor vrijwilligers. 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken 

WelzijnsKompas verwerkt geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens, tenzij dat essentieel is 

voor het zoeken van een passende vrijwilligers opdracht. 

Social media 

Op diverse sociale media platforms (zoals Twitter, Facebook, Instagram) laten wij als organisatie zien 

waar we allemaal mee bezig zijn. Bijvoorbeeld door het plaatsen van foto’s en video’s. We gaan hier 

zorgvuldig mee om. Het is niet onze intentie foto’s en video's te plaatsen waardoor personen 

mogelijkerwijze schade hiervan zouden kunnen ondervinden. Indien u gepubliceerde foto’s of 

videomateriaal van u verwijderd wilt hebben, neem dan contact met ons op via 

info@welzijnskompas.nl.  

Hoe lang wij persoonsgegevens bewaren 

WelzijnsKompas bewaart de persoonsgegevens zolang als dat nodig is voor de doelen die hierboven 

zijn genoemd of om te voldoen aan wettelijke (bewaar)verplichtingen. Ten behoeve van statistische 

doeleinden kunnen deze gegevens eventueel langer bewaard worden.  

Delen van persoonsgegevens met derden 

WelzijnsKompas verstrekt geen persoonsgegevens aan derden. 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen  

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te laten corrigeren of te laten verwijderen. 

Daarnaast kunt u uw gegevens opvragen en meenemen naar een andere organisatie (“recht van 

gegevensoverdracht”) en kunt u uw toestemming voor de gegevensverwerking intrekken of bezwaar 

maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door WelzijnsKompas.  

Uw verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van uw persoonsgegevens of 

verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar tegen de verwerking van uw 

persoonsgegevens kunt u sturen naar info@welzijnskompas.nl. 

WelzijnsKompas wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij 

de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: 

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons . 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen 

WelzijnsKompas is ervan overtuigd dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van haar 

vrijwilligers van essentieel belang is voor haar activiteiten. Persoonlijke gegevens van vrijwilligers 

worden daarom met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Als u de indruk 

heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of dat er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan 

contact op via info@welzijnskompas.nl. 
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