Privacymededeling algemeen
Stichting Nieuw Thuis Rotterdam (in het vervolg: SNTR) hecht veel waarde aan de bescherming van
uw persoonsgegevens. In deze privacymededeling geven we heldere en transparante informatie over
hoe wij omgaan met persoonsgegevens.
Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met
persoonsgegevens. SNTR houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving,
waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
-

Wij verwerken uw persoonsgegevens in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn
verstrekt;
Wij beperken de verwerking van uw persoonsgegevens tot enkel die gegevens die nodig zijn voor
de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
Indien uw toestemming vereist is voor de verwerking van uw persoonsgegevens, zullen wij hier
altijd om vragen;
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen zodat de beveiliging
van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
Wij geven geen persoonsgegevens door aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering
van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
Wij zijn op de hoogte van en respecteren uw rechten omtrent uw persoonsgegevens. U heeft de
volgende rechten:
o SNTR zal aan u opgeven welke gegevens SNTR van u heeft als u daarom vraagt;
o U mag aan SNTR vragen om uw gegevens aan te passen en SNTR zal er dan voor zorgen
dat de gegevens worden aangepast als deze aanpassingen juist zijn;
o U mag aan SNTR vragen om de gegevens of sommige gegevens te verwijderen en SNTR
zal aan een dergelijk verzoek gehoor geven;
o U mag aan SNTR vragen om de gegevens of om bepaalde gegevens aan iemand anders te
geven;
o Als u een klacht heeft over het gebruik door SNTR van de gegevens dan kunt u die klacht
sturen aan SNTR via privacy@sntr.nl en/of melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens via
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/.

SNTR is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen
van deze privacymededeling, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst
op te nemen kan dit via privacy@sntr.nl.
Persoonsgegevens van betrokkenen die contact met SNTR opnemen, worden door SNTR verwerkt
ten behoeve van de volgende doelstelling:
-

Contact met u opnemen naar aanleiding van uw bericht/ het beantwoorden van uw bericht.

Grondslag voor de verwerking van deze persoonsgegevens is een gerechtvaardigd belang.
Voor de bovenstaande doelstelling kan SNTR de volgende gegevens van u vragen/ verwerken:
-

Naam;
E-mailadres;
Telefoonnummer;
Overige gegevens die betrokkene op eigen initiatief met SNTR deelt, mits verwerking in
overeenstemming is met de beschreven doelstelling.

Uw persoonsgegevens worden door SNTR opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde
verwerking(en) voor de periode:
-

Gedurende de looptijd van de communicatie.

Meer specifiek worden persoonsgegevens van werkstageaanbieders door SNTR verwerkt ten
behoeve van de volgende doelstellingen:
-

Communicatie over potentiële stageovereenkomsten;
Het in contact brengen van stageaanbieder en (potentiële) stagiair.

Grondslag voor de verwerking van deze persoonsgegevens is een gerechtvaardigd belang.
Voor de bovenstaande doelstellingen kan SNTR de volgende gegevens van u vragen/ verwerken:
-

Bedrijfsnaam;
Naam contactpersoon;
Bedrijfsadres;
E-mailadres;
Telefoonnummer;
Overige gegevens die betrokkene op eigen initiatief met SNTR deelt, mits verwerking in
overeenstemming is met de beschreven doelstellingen.

Uw persoonsgegevens worden door SNTR opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde
verwerking(en) voor de periode:
-

In elk geval zo lang de betrokkene een werkstage wenst aan te bieden;
Gedurende de looptijd van de stage.

