
 

 

 

 

Privacy statement Noodfonds Wageningen 
 
Dit privacy statement is van toepassing op het gebruik van persoonsgegevens door 
Noodfonds Wageningen voor uitvoering van de hulpverlening aan hulpvragers. 
 
Noodfonds Wageningen gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens en wil u in dit 
statement uitleg geven over het gebruik van uw persoonsgegevens. Noodfonds Wageningen 
vindt privacy belangrijk. Om de wettelijke regels op dit gebied op de juiste wijze na te komen. 
Eén van de wettelijke privacyregels is de verplichting om transparant te zijn over hoe 
omgegaan wordt met persoonsgegevens van hulpvragers. Wij doen dat in de vorm van dit 
privacy statement. 
 
In dit privacy statement worden de volgende vragen beantwoord: 
 
 
1. Waarvoor worden mijn persoonsgegevens gebruikt? 
 
Om hulp te kunnen verlenen hebben we in eerste instantie de contactgegevens van de 
hulpvrager nodig. We vragen de hulpvrager een formulier in te vullen met zijn of haar 
contactgegevens. Om te kunnen bepalen of een hulpverlener in aanmerking komt voor 
hulpverlening kunnen we inzage vragen in de financiële gegevens van de hulpvrager. 
Daarvoor vragen we schriftelijk toestemming aan de hulpvrager via een formulier. We vragen 
de hulpvrager dit formulier te ondertekenen. Om de hulp te kunnen realiseren vragen we als 
het nodig is ook een banknummer van de hulpvrager.  
 
 
2. Hoe lang bewaart Noodfonds Wageningen mijn gegevens? 
 
Het Noodfonds Wageningen gebruikt uw persoonsgegevens alleen voor het verlenen van 
hulp. 
 
Noodfonds Wageningen bewaart uw persoonsgegevens maximaal twee kalenderjaren na 
dat de hulp is verleend of nadat afwijzing of doorverwijzing heeft plaatsgevonden. Noodfonds 
Wageningen bewaart de financiële gegevens, die betrekking hebben op in- en uitgaven van  
Noodfonds Wageningen 7 jaar; deze termijn is wettelijk bepaald. 
 
 
3. Wat zijn mijn rechten? 
 
U heeft recht op inzage, rectificatie, het wissen van gegevens, beperking van het gebruik van 
uw persoonsgegevens en op het intrekken van uw toestemming. Hieronder kunt u lezen wat 
deze rechten inhouden. 
 
Inzage 
 
U heeft recht op inzage in de persoonsgegevens die Noodfonds Wageningen van u heeft en 
informatie waarvoor Noodfonds Wageningen die persoonsgegevens gebruikt. U kunt voor 
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het recht op inzage een verzoek indienen. Vermeld in uw verzoek welke gegevens u wilt 
inzien. 
 
Rectificatie 
 
U heeft recht op correctie (rectificatie) van onjuiste persoonsgegevens die op uw betrekking 
hebben. U heeft er recht op dat onvolledige persoonsgegevens volledig worden gemaakt, 
bijvoorbeeld door het verstrekken van een aanvullende verklaring. 
Vermeld in uw verzoek welke gegevens gecorrigeerd moeten worden en waarom. 
 
Het wissen van gegevens 
 
U kunt Noodfonds Wageningen vragen uw persoonsgegevens te wissen als volgens u één 
van de volgende gevallen van toepassing is: 
 

 Noodfonds Wageningen heeft uw persoonsgegevens niet meer nodig; 
 Uw gegevens worden gebruikt op grond van uw toestemming, maar u trekt deze 

toestemming in; 
 U maakt bezwaar zoals hierna omschreven, tegen het gebruik van uw 

persoonsgegevens; 
o Noodfonds Wageningen mocht uw persoonsgegevens niet gebruiken; 
o Noodfonds Wageningen was op grond van de wet al verplicht uw gegevens te 

wissen; 
 
Vermeld in uw verzoek welke gegevens u wilt laten wissen en waarom u vindt dat Noodfonds 
Wageningen dit moet doen.  
  
Beperking 
 
U heeft er recht op dat het gebruik van uw persoonsgegevens wordt beperkt: 

 in de periode die Noodfonds Wageningen nodig heeft om vast te stellen of uw 
gegevens inderdaad gecorrigeerd moeten worden; als Noodfonds Wageningen uw 
persoonsgegevens niet had mogen gebruiken, maar u wilt niet dat die gegevens 
worden gewist; 

 in de periode dat u tegen het gebruik van uw persoonsgegevens bezwaar heeft 
gemaakt maar van Noodfonds Wageningen nog geen antwoord heeft gekregen. 

 
Vermeld in uw verzoek waarom Noodfonds Wageningen uw persoonsgegevens niet mocht 
gebruiken. Of voeg het verzoek tot beperking van het gebruik van uw persoonsgegevens toe 
aan een verzoek tot rectificatie of een bezwaar. 
 
Als u samen met het beroep op rectificatie of uw bezwaar ook een beroep op beperking van 
het gebruik van uw persoonsgegevens heeft gedaan, worden uw persoonsgegevens in deze 
termijn minder gebruikt. 
  
Toestemming 
 
Als Noodfonds Wageningen alleen met uw toestemming uw persoonsgegevens heeft 
gebruikt, dan mag u deze toestemming te allen tijde intrekken. De intrekking van uw 
toestemming heeft geen terugwerkende kracht. Het intrekken van uw toestemming heeft dus 
geen gevolgen voor al uitgevoerde handelingen. 
Vermeld bij uw verzoek welke toestemming u wilt intrekken. 
 
 
 



4. Hoe kan ik mijn rechten uitoefenen? 
 
Als u een beroep wilt doen op één van de rechten die hieronder genoemd worden, kunt u 
daarvoor een verzoek indienen  
 
Als u het niet eens bent met de afhandeling van uw verzoek kunt u daarover een klacht 
indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (of iedere andere Europese toezichthoudende 
autoriteit). U kunt ook een verzoekschrift indienen bij de rechtbank. 
 
 
5. Hoe zijn mijn gegevens beveiligd? 
 
Noodfonds Wageningen past beveiligingsmaatregelen toe om persoonsgegevens te 
beveiligen. Deze maatregelen betreffen: de organisatie, de medewerkers, processen en 
techniek en fysieke beveiliging. Deze maatregelen zijn er op gericht uw gegevens zo 
adequaat mogelijk te beschermen. 
We maken daartoe gebruik van beveiligde informatievoorziening; website, e-mailverkeer, etc. 
 
 
6. Hoe neem ik contact op met Het Noodfonds? 
 
Mocht u vragen hebben dan kunt u uiteraard contact opnemen met Noodfonds Wageningen. 
U kunt zich wenden tot: 
 
Noodfonds Wageningen 
Markt 17 
6701 CX  Wageningen 
email: info@noodfondswageningen.nl 
 
Noodfonds Wageningen is onderdeel van Wageningse Stichting voor Interkerkelijke 
Diaconale Activiteiten (WSIDA) 
 
Autoriteit persoonsgegevens 
Postbus 93374 
2509 AJ DEN HAAG 
 
Verder verwijzen we u graag naar de informatie elders op deze website 
www.noodfondswageningen.nl. 
 
Dit privacy statement kan wijzigen. 
 
Datum van de laatste wijziging: 
 
Wageningen, 1 december 2019 
 
 


