Servicepunt Vrijwilligerswerk en Wijz AVG (Algemene verordening gegevensbescherming)
(dit document is voor het laatst gewijzigd op 22-5-2018)
In dit document beschrijven we hoe we omgaan met jouw gegevens.
Verkrijgen en bewaren van persoonsgegevens
Wanneer je vrijwilligerswerk wilt gaan doen, meldt je je telefonisch, via de mail of via de website
van het Servicepunt Vrijwilligerswerk aan. Hierbij verstrek je persoons- en contactgegevens via het
aanmeldformulier op de website. Deze gegevens worden bewaard door Ilona Wiltink. Deze
gegevens zijn beveiligd. Je kunt hier meer over lezen bij het beleid van de Dimence Groep, zie de
gegevens onderaan deze pagina.
Jouw gegevens worden verder alleen gebruikt voor servicemails: je ontvangt enkele keren per jaar
een nieuwsbrief. Via de mail wordt je op de hoogte gehouden van het gratis cursusaanbod voor
vrijwilligers binnen Dimence Groep. De gegevens worden zonder toestemming niet verstrekt aan
derden.
Soms heb je via de mail contact met je vrijwilligerscoördinator: we zorgen ervoor dat in deze mails
geen privacygevoelige informatie staat. Mocht het een enkele keer voorkomen dat er wel
persoonlijke gegevens doorgegeven moeten worden, dan gebeurt dit via een beveiligd pdf bestand.
Wanneer je met hulp vrijwilligerswerk wil gaan doen via project Kansrijk, of je wilt door een
vrijwilliger via project Wel Thuis geholpen worden, wordt ook in een gesprek de psychische
kwetsbaarheid in kaart gebracht. We vragen je hiervoor een toestemmingsformulier te
ondertekenen om deze gegevens te mogen gebruiken, zodat we een goede match met een
werkplek en met een begeleidende vrijwilliger voor je kunnen maken. Wanneer je al een bestaande
cliënt bent en in ons bestand zit, leggen we je bij een volgend overleg de toestemmingsverklaring
alsnog voor.
Wanneer je niet meer gebruik maakt van project Kansrijk, kun je het verzoek indienen om
vergeten te worden.
Men kan via het mailadres: vrijwilligerswerk@dimencegroep.nl contact opnemen met Ilona Wiltink
(secretariaat) om gegevens te noteren, te laten wijzigen (bijv. wijziging adresgegevens bij
verhuizing of wijziging persoonlijke informatie omdat je het ergens niet mee eens bent), te laten
verwijderen of in geval van Kansrijk/Wel Thuis/overige GGZ projecten aan te geven dat je
‘vergeten’ wilt worden.
Naast het beleid van Wijz, hebben we overkoepelend privacy-beleid binnen de Dimence Groep. Je
kunt hier meer over lezen op www.dimence.nl, onder het kopje Nieuws: privacy, een kwestie van
vertrouwen. Voor meer informatie over de regels rondom de nieuwe AVG wet kun je contact
opnemen met de Functionaris Gegevensbescherming binnen Dimence Groep via
privacy@dimencegroep.nl, of je kunt het privacy beleid inzien. Neem hiervoor contact op met het
secretariaat van de Raad van Bestuur van de Dimence Groep via tel. 0570-639600.

