Privacy Protocol binnen de aanpak van Aan de Slag
Utrecht, mei 2018
Beste deelnemer aan Aan de Slag-activiteiten,
Binnen de aanpak van Aan de Slag hechten we veel waarde aan de bescherming van jouw
persoonsgegevens. In dit Privacy Protocol geven we heldere en transparante informatie over
hoe we omgaan met persoonsgegevens.
Aan de Slag valt onder verantwoordelijkheid van Pharos en vanuit die hoedanigheid is het
Privacy Statement van Pharos dan ook van toepassing op de uitvoering binnen het project.
Dit protocol is opgesteld op basis van de actuele wet- en regelgeving rondom de Algemene
Verordening Gegevensbescherming. In dit protocol hebben we dit uitgewerkt voor de
uitvoering binnen het project. Dit houdt het volgende in:








Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met het doel waarvoor
deze zijn verstrekt, de doelen en typen persoonsgegevens zijn beschreven in dit
Privacy Protocol;
Verwerking van persoonsgegevens blijft beperkt tot enkel die gegevens welke
minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
Bijzondere persoonsgegevens, zoals bijvoorbeeld medische of juridische gegevens,
worden niet door ons verwerkt zonder toestemming van de betreffende persoon;
Passende technische en/of organisatorische maatregelen worden genomen zodat
een veilige verwerking van jouw persoonsgegevens gewaarborgd is;
Aan andere partijen worden geen persoonsgegevens doorgegeven, tenzij dit nodig is
voor de uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
Informatie over de rechten omtrent persoonsgegevens wordt transparant en
toegankelijk verstrekt en gerespecteerd.

Als Pharos c.q. Aan de Slag zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van jouw
persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van ons privacy statement, of in algemene
zin, vragen hebt hierover kun je contact met ons opnemen via m.stopel@pharos.nl of via
www.aandeslag.info
Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens?
Jouw persoonsgegevens worden door Pharos/Aan de Slag verwerkt ten behoeve van de
volgende doeleinden:







Begeleiding bij de activiteiten
Deelname aan activiteiten
Versturen van reminders voor afspraken en bijeenkomsten
Resultaatmeting en verantwoording op uitvoering van projectdoeleinden
Analyse en eventuele bijsturing van de uitvoering van de aanpak van Aan de Slag
Onderzoeksdoeleinden op effectmeting van project Aan de Slag

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van je
vragen:



Voornaam
Tussenvoegsel








Achternaam
Telefoonnummer
Sekse
Leeftijd
Taal
Land van herkomst

Verstrekking aan derden
De gegevens die je aan ons geeft kunnen wij enkel aan derde partijen verstrekken indien dit
noodzakelijk is voor de uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.
Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen
verwerkerovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin
uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van je persoonsgegevens te waarborgen.
Verder zullen wij de door jou verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij
dit wettelijk verplicht is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een
onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij
medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens
kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien jij ons hier uitdrukkelijk schriftelijk
toestemming voor geeft.
Bewaartermijn
Pharos/Aan de Slag bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel
waarvoor deze zijn verstrekt, dan wel op grond van de wet is vereist. We verwijderen je
gegevens na 5 jaar uit al onze systemen tenzij je op een andere manier verbonden wil blijven
aan Pharos of Aan de Slag.
Beveiliging
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om
persoonsgegevens van jou te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Zo hebben we
bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:









Alle personen die namens Aan de Slag/Pharos kennis kunnen nemen van jouw
gegevens, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
We bewaren jouw persoonsgegevens alleen op de beveiligde server van Pharos.
We bewaren geen uitgeprinte overzichten van persoonsgegevens. Overzichten
worden alleen geprint als dit voor het dagelijks werk nodig is. Na gebruik worden
deze prints versnipperd.
We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen.
We anonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar
aanleiding toe is.
We testen en evalueren onze maatregelen.
Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van
persoonsgegevens.

Rechten omtrent je gegevens
Je hebt recht op inzage, rectificatie of verwijdering van alle persoonsgegevens die we van je
hebben. Tevens kan je bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens (of
een deel hiervan) door ons of door een van onze medewerkers. Ook heb je het recht de door
jou verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jezelf of direct aan een andere

partij indien gewenst. Wij kunnen je vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen
geven aan voornoemde verzoeken. Je kunt je voor het stellen van vragen, doorgeven van
wijzigingen, het verwijderen van gegevens melden de medewerker van Pharos die
verantwoordelijk is voor de bewaking van persoonsgegevens.
Klachten
Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens of je gegevens
willen rectificeren of verwijderen, dan vragen we je hierover met ons contact op te nemen. Je
hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit is de
toezichthouder autoriteit op het gebied van privacy.
Als je naar aanleiding van ons Privacy Protocol nog vragen of opmerkingen hebt neem dan
contact met ons op via info@pharos.nl of 030 234 9800.

