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Privacy Statement    Voedselbank Het Hogeland 

Voedselbank Het Hogeland respecteert de privacy van alle betrokkenen. Wij dragen zorg voor een 
zorgvuldige en veilige verwerking van de (persoons)gegevens van zowel cliënten als vrijwilligers, donateurs 
en leveranciers. Daarmee houden wij ons aan de privacywetgeving.

In dit document wordt u geïnformeerd over het verwerken en bewaren van uw persoonsgegevens, uw rechten 
en waar u terecht kunt met vragen en klachten.

Persoonsgegevens 

Voedselbank Het Hogeland draagt zorg voor een zorgvuldige en veilige verwerking van uw persoonsgegevens 
volgens de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG: 
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/avg-europese-privacywetgeving). 

Er kunnen verschillende redenen zijn waarom Voedselbank Het Hogeland uw persoonsgegevens verzamelt 
en verwerkt: 
• Wanneer u een aanvraag doet om cliënt te worden van Voedselbank Het Hogeland, dan worden in ieder 

geval uw contactgegevens, geboortedatum, gezinssamenstelling, inkomen en uitgaven geadministreerd.
• Wanneer u als vrijwilliger  bij Voedsel bank Het Hogeland wilt meehelpen, worden uw contactgegevens, uw 

motivatiebrief, de gegevens uit uw cv en (indien nodig voor uw functie) uw VOG geadministreerd.
• Wanneer u een donatie          doet of wilt doen aan Voedsel bank Het Hogeland in de zin van een periodieke gift 

middels een overeenkomst. Bij deze overeenkomst worden uw contactgegevens en bankrekeningnummer 
verwerkt. Van alle andere donateurs houdt de Voedselbank geen registratie bij.

• Wanneer u leverancier  bent voor Voedselbank Het Hogeland, dan worden uw contactgegevens verwerkt. 
Dit gebeurt ook wanneer u zich aanmeldt voor onze nieuwsbrief voor externe relaties.

De toegang tot uw gegevens is afgeschermd voor onbevoegden. Daarnaast wordt de digitale beveiliging 
regelmatig gecontroleerd en geüpdatet, zodat uw gegevens altijd goed beveiligd zijn. 

Ook zullen uw gegevens niet worden verstrekt aan andere personen of andere organisaties, tenzij wij op 
grond van wetgeving verplicht zijn uw gegevens te delen, of tenzij u hiervoor toestemming geeft of hebt 
gegeven. Deze toestemming kunt u desgewenst altijd weer intrekken. 

Nadat u hebt aangegeven niet langer gebruik te willen maken van onze diensten, of niet langer als 
vrijwilliger bij onze voedselbank betrokken te willen zijn, worden uw gegevens niet langer bewaard dan 
noodzakelijk is.

Stichting Voedselbank Het  Hogeland 

Lombok 1
9951 SE Winsum 

 info@voedselbankhethogeland.nl 
06-10440763 

 www.voedselbankhethogeland.nl 

banknummer: NL44RABO0102553289 
KVK· 01133021 

Aangemerkt als ANBI 
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Rechten 

Op grond van de wet (= artikel  13 lid 2 sub b van de AVG) hebt u het recht op inzage           van uw persoonsgegevens die bij 
Voedselbank Het Hogeland geadministreerd zijn. Daarnaast hebt u het recht om uw persoonsgegevens te laten 
wijzigen  indien uw gegevens niet correct geadministreerd zijn en het recht uw gegevens te laten verwijderen. Ook hebt 
u het recht om van de geadministreerde persoonsgegevens een      kopie te ontvangen, zodat u deze gegevens 
bijvoorbeeld gemakkelijk kunt aanleveren bij een andere instantie. 

U heeft voorts op grond van de wet (= artikel  13 lid 2 sub b AVG) de mogelijkheid om de verwerking door ons van uw 
persoonsgegevens tijdelijk stil te laten zetten - dit is het recht op beperking. 

Onder bepaalde omstandigheden hebt u het recht om bezwaar te maken tegen de verdere verwerking van uw 
persoonsgegevens door het recht van verzet  in te roepen. Dit is onder meer mogelijk wanneer u bezwaar hebt tegen de 
verwerking van uw persoonsgegevens in het kader van direct marketing of van statistisch onderzoek. 

Hebt u een vraag of een klacht? 

Als er na het doornemen van deze verklaring iets niet duidelijk is over de manier waarop wij 
omgaan met uw persoonsgegevens, wanneer u gebruik wilt maken van één of meer van de beschreven rechten, of 
wanneer u een klacht hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens door ons, neem dan contact op via onderstaand 
adres: Voedselbank Het Hogeland, Lombok 1 , 9951 SE Winsum

Mailen kan ook: 
info@voedselbankhethogeland.nl

Mochten we samen niet tot een passende oplossing komen, dan kunt een klacht indienen bij de privacy toezichthouder, de 
Autoriteit Persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl (button rechtsboven: 'klacht melden')
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