Privacyverklaring Noodfonds Hengelo

Inleiding
Het Noodfonds Hengelo is een stichting die zich tot doel stelt om inwoners van Hengelo financieel te
ondersteunen wanneer daarvoor geen andere mogelijkheden meer open staan. In het kader van dit
doel kunnen een aantal persoonlijk en privacygevoelige gegevens worden verzameld van de
hulpvrager.
Daarnaast is het voor mensen en organisaties, die het Noodfonds Hengelo een warm hart toedragen
en willen steunen, mogelijk om donateur (eenmalig of periodiek) te worden van het Noodfonds. Dit
mag anoniem, maar het is voor het Noodfonds zinvol om te weten wie onze donateurs zijn.
De spelregels, waaraan het Noodfonds Hengelo zich houdt bij het verzamelen en vastleggen van
gegevens, zijn uitgewerkt in deze privacyverklaring.

Gegevens van de hulpvrager
1. Het Noodfonds Hengelo kent een aanmeldprocedure in twee varianten:
a. Hulpvraag tot een bedrag van 100,- euro, hierna te noemen de "verkorte aanmelding".
b. Hulpvraag van 100,- euro of meer, hierna te noemen de "volledige aanmelding".
2. In beide procedures worden persoonlijke gegevens vastgelegd en verwerkt door het
Noodfonds Hengelo. Hiervoor geeft u als hulpvrager expliciet toestemming.
3. In de verkorte procedure gaat het om de volgende gegevens:
a. NAW gegevens,
b. BSN nummer,
c. Geslacht
d. Geboortedatum,
e. Verwijzende instantie (+ contactinformatie)
f. Korte beschrijving van het doel van de hulpvraag (Type Casus)
g. Het bedrag waar het om gaat
4. In de volledige procedure worden, naast de gegevens uit de verkorte procedure, ook gegevens
vastgelegd en verwerkt met betrekking tot het gezinsinkomen en financiële positie, zoals
opgenomen op het aanvraagformulier dat kan worden gedownload via de website van het
Noodfonds Hengelo.
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5. Deze gegevens worden vastgelegd vanuit de volgende doelstellingen:
a. Identificatie van de hulpvrager, noodzakelijk om de aanvraag te beoordelen, bijvoorbeeld
om te controleren of een persoon niet meerdere malen een hulpvraag indient bij het
noodfonds.
b. Het vastleggen van een schuld die door de hulpvrager aan het noodfonds moet worden
terugbetaald. Ook worden terugbetalingen uiteraard geregistreerd en in mindering
gebracht op deze schuld.
c. Gepersonaliseerde verantwoording van uitgaven, volgens alle wettelijke bepalingen die
daarvoor gelden (denk aan de belastingdienst)
d. Gepersonaliseerde verantwoording van uitgaven, ter controle op het terecht en
doelmatig besteden van de middelen, o.a. door een (door de Raad van Toezicht aan te
stellen) kascontrolecommissie.
e. Niet-gepersonaliseerde verantwoording van uitgaven, waarbij op 'Type Casus' inzicht
wordt verstrekt van de geboden hulp door het Noodfonds Hengelo. Dit inzicht is
bestemd voor een bredere groep belanghebbenden en geïnteresseerden. Hierbij kan
worden gedacht aan het Diaconaal Platform Hengelo, verwijzende instanties en de
burgerlijke gemeente.
f. Het opnemen van kengetallen van de inkomsten en uitgaven in de (publieke)
jaarverslagen die door het Noodfonds worden gemaakt en zijn te downloaden op onze
website.

Gegevens van de donateur
1. Het middelen van het Noodfonds Hengelo worden gevormd door giften, zowel van diverse
geloofsgemeenschappen, als ook van particulieren, bedrijven en andere organisaties.
2. Van iedere donateur worden, na instemming van de donateur, de volgende gegevens
vastgelegd:
a. NAW gegevens,
b. Bankrekeningnummer
c. Type donateur (Geloofsgemeenschap, bedrijf, andere organisatie, particulier)
d. Eenmalig / Periodiek
e. Gedoneerd(e) bedrag(en)
f. Al dan niet toestemming voor benaderen van de donateur met nieuwsbrieven en/of
verzoeken tot herhaalde hulp.
3. Deze gegevens worden vastgelegd vanuit de volgende doelstellingen:
a. Gepersonaliseerde verantwoording van inkomsten, volgens alle wettelijke bepalingen die
daarvoor gelden (denk aan de belastingdienst)
b. Gepersonaliseerde verantwoording van inkomsten, ter controle op het terecht en
doelmatig verkrijgen van middelen, o.a. door een (door de Raad van Toezicht aan te
stellen) kascontrolecommissie.
c. Niet-gepersonaliseerde verantwoording van inkomsten, op 'Type Donateur'.
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Bewaartermijn, Verwerking van gegevens, Rechten & Plichten
1. Gepersonaliseerde gegevens worden gedurende de hiervoor geldende wettelijke
bewaartermijnen bewaard, met een minimum van twee jaar. Deze minimum periode is
voldoende om verantwoording af te leggen aan de (kascontrolecommissie van de) Raad van
Toezicht en om als basis te dienen voor de te maken jaarverslagen. De wettelijke
bewaartermijnen zullen veelal langer zijn dan deze minimum bewaartermijn, doorgaans 7 jaar.
2. Gegevens zullen fysiek of digitaal worden beveiligd tegen ongewenste inzage en ongeoorloofd
gebruik. Persoonlijk gegevens zullen niet onbeveiligd worden gedeeld via email.
3. Betrokkenen hebben te allen tijd recht op inzage en op correctie. Hiervoor kan men zich
wenden tot het bestuur van het Noodfonds Hengelo. Tevens kunnen betrokkenen een beroep
doen op het recht op verwijdering van gegevens. Voor zover wettelijke bepalingen zich hier
niet tegen verzetten, zal het noodfonds dit verzoek honoreren.
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