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PRIVACYVERKLARING PRO SENECTUTE       

 

Algemeen 
Stichting Pro Senectute, die de verantwoordelijke is voor de verwerking van 
persoonsgegevens, hecht veel belang aan gegevensbescherming en vertrouwelijkheid. Pro 
Senectute handelt daarom in overeenstemming met de Europese en Nederlandse wet- en 
regelgeving (zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de 
Telecommunicatiewet) inzake de verwerking en bescherming van persoonsgegevens. 
 

Verwerking persoonsgegevens bij Pro Senectute 

Zorg- en dienstverleningsovereenkomst  
De cliëntgegevens komen in het elektronisch cliënten dossier (ECD/ONS) en indien nodig in 
het elektronisch medicatievoorschrijfsysteem (Medimo). De verwerking is noodzakelijk voor 
het uitvoeren van de zorg- en dienstverleningsovereenkomst.  
 
Huurovereenkomst  
De persoonsgegevens komen in het systeem van de verhuuradministratie. De verwerking is 
noodzakelijk voor het uitvoeren van de huurovereenkomst. 
 
Vrienden van Pro Senectute 
De persoonsgegevens die u beschikbaar heeft gesteld om Vriend te worden, komen in het 
systeem waarin de Vrienden van Pro Senectute staan geregistreerd. De verwerking is 
noodzakelijk voor het onderhouden van het contact. 
 
Personeel 
De persoonsgegevens komen in de personeelssystemen (SDB HRM, SDB Salaris en de Pro 
Academy). De verwerking is noodzakelijk voor het uitvoeren van de arbeidsovereenkomst. 
 
Vrijwilligers van Pro Senectute 
De persoonsgegevens komen in het systeem en de werkdocumenten die nodig zijn voor het 
uitvoeren van de vrijwilligersovereenkomst. 
 
Leveranciers aan Pro Senectute 
De gegevens die u beschikbaar heeft gesteld komen in onze crediteuren/ 
debiteurenadministratie. De verwerking is noodzakelijk voor het uitvoeren van de 
leveringsovereenkomst c.q. het nakomen van de afspraken omtrent levering van producten 
en diensten. 
 
Website bezoekers  
Tijdens uw navigatie op de website wordt de volgende informatie verzameld en verwerkt: 
datum en tijdstip van het bezoek, duur, IP-adres en technische configuratie (het operating 
system, browser, Flash versie). Deze informatie zal uitsluitend worden gebruikt om de 
website goed te laten werken en voor het monitoren van de kwaliteit en effectiviteit van de 
(informatieve) diensten die via de website worden aangeboden. 
Persoonsgegevens zullen alleen gebruikt worden voor de doeleinden van het contact en niet 
ter beschikking worden gesteld aan derden. 
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Verwerkers van persoonsgegevens in opdracht van Pro Senectute 
In het geval Pro Senectute opdracht verstrekt aan een derde partij die persoonsgegevens 
voor Pro Senectute verwerkt, ligt daaraan een verwerkersovereenkomst ten grondslag. In de 
verwerkersovereenkomst staan bepalingen over de verwerking. 
 
Bewaren van persoonsgegevens 
Stichting Pro Senectute bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het 
uitvoeren van haar taken in overeenstemming met de hiervoor vermelde doeleinden. 
 
Wijziging privacyverklaring 
Stichting Pro Senectute heeft het recht om deze privacyverklaring te wijzigen of bij te 
werken. Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd en herzien op 28 mei 2018. 
 
Gegevensbescherming en -beveiliging 
Personeel van Stichting Pro Senectute en alle derden die betrokken zijn bij de verwerking 
van persoonsgegevens moeten de bepalingen van de toepasselijke wet- en regelgeving 
naleven.  
Bij (het vermoeden van) een datalek dient dit gemeld te worden bij het Meldpunt Datalekken 
van Pro Senectute. Pro Senectute heeft als verwerkingsverantwoordelijke de plicht een 
datalek te melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens.  

Uw rechten in het kader van de verwerking van persoonsgegevens 
Betrokkenen hebben rechten om uit te oefenen tegen de verwerkingsverantwoordelijke: 

1. het recht op informatie over de verwerkingen; 
2. het recht op inzage in zijn gegevens; 
3. het recht op correctie van de gegevens als deze niet kloppen; 
4. het recht op verwijdering van de gegevens en het recht om ‘vergeten te worden’; 
5. het recht op beperking van de gegevensverwerking; 
6. het recht op overdracht van zijn gegevens (dataportabiliteit); 
7. het recht om niet onderworpen te worden aan een geautomatiseerde besluitvorming. 

Contact 
U kunt zich in geval van vragen en/of het uitoefenen van één of meerdere van uw rechten 
zoals bovengenoemd, richten tot de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van 
uw persoonsgegevens bij Pro Senectute, de Functionaris Gegevensbescherming. 
Vermoedt u of weet u een datalek, dan dient u dit zonder onredige vertraging te melden aan 
het Meldpunt Datalekken bij Pro Senectute. 

Stichting Pro Senectute 
Meldpunt Datalekken 
Cronenburg 75 
1081 GM Amsterdam 
Telefoon 020 540 01 50 
E-mail: meldpuntdatalekken@pro-senectute.nl  
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