Privacyverklaring Leren Helpt!
Hieronder vind je onze privacyprincipes en wat je in ieder geval moet weten over wat we
met je gegevens doen.

Contactformulier
Je wilt een bericht voor ons achterlaten via het contactformulier. Hier kun je lezen welke gegevens
we van jou nodig hebben en wat we daarmee doen.

Contactgegevens
Om te kunnen reageren op je bericht, hebben we je naam en e-mailadres nodig.
Jouw bericht komt binnen in onze bedrijfsmailbox. Zodra het contact afgerond is, verwijderen we je
gegevens uit onze mailbox.

Vrijwilliger / taalmaatje
Leuk! Je wilt vrijwilliger worden bij Leren Helpt! Hier kun je lezen welke gegevens we van jou nodig
hebben en wat we daarmee doen.
We bewaren je gegevens tot 2 jaar na het laatste contact. Indien je toch niet vrijwilliger wordt bij
ons, verwijderen we je gegevens direct na dit besluit.

Contactgegevens
Als je bij ons vrijwilliger wilt worden, vul je het online aanmeldformulier in.
We verzamelen gegevens zodat we contact met je op kunnen nemen: je naam, geslacht, adres,
telefoonnummer en e-mailadres.

Beschikbaarheid
Om je in te kunnen zetten als vrijwilliger, willen we graag weten wanneer je beschikbaar bent voor
vrijwilligerswerk en in welk stadsdeel je dat zou willen doen.

Ervaring en motivatie
Om je te koppelen aan een taak of persoon die bij je past, willen we graag weten waarom je graag
vrijwilligerswerk wilt doen bij ons. Ook zijn we benieuwd naar je relevante (werk)ervaring en
taalervaring.
We noteren ook je geboortedatum.

Foto’s
Soms willen we een foto maken van een (taal)situatie voor marketingdoeleinden. We zullen je altijd
schriftelijk om toestemming vragen om deze foto te maken en te gebruiken. We bewaren de foto
maximaal 20 jaar.
Je kunt altijd je toestemming weer intrekken bij de Functionaris Gegevensbescherming, zie ‘Meer
weten?’.

Cursist
Je wilt een taalmaatje bij Leren Helpt! Hier kun je lezen welke gegevens we van jou nodig hebben en
wat we daarmee doen.
We bewaren je gegevens tot 7 jaar na het traject. Als je na de intake besluit dat je geen taalmaatje
wilt, verwijderen we je gegevens direct.

Contactgegevens
We verzamelen gegevens zodat we contact met je op kunnen nemen: je naam, geslacht, adres,
telefoonnummer en e-mailadres.

Beschikbaarheid en interesses
Om je te kunnen koppelen aan een taalmaatje, willen we graag weten wanneer je beschikbaar bent
en in welk stadsdeel je wilt afspreken. Daarnaast willen we graag je hobby’s weten, zodat we je
kunnen koppelen aan een taalmaatje dat bij je past.

Ervaring
Om je de beste begeleiding te bieden, willen we graag weten welke talen je spreekt en wat je niveau
van het Nederlands is. We willen ook je geboortedatum weten.

Meer weten?
Verwerkingsverantwoordelijke
Verwerkingsverantwoordelijke: Stichting Leren Helpt!, Anthony Fokkerweg 1M, 1059 CM
Amsterdam.
Functionaris Gegevensbescherming: contact@lerenhelpt.nl. Of bel 088-3742000 en vraag naar de
Functionaris Gegevensbescherming.

Wat doen we met jouw gegevens?
Wij registreren jouw gegevens in onze administratiesoftware. Dit is een beveiligd systeem waar
alleen onze eigen medewerkers toegang toe hebben. Jouw gegevens kunnen alleen worden bekeken
door de medewerkers die voor jou werken.
Als de bewaartermijn afloopt, verwijderen we jouw gegevens uit onze administratie. We controleren
dit elke zomervakantie.

Rechtsgrond
Op welke grond verzamelen we jouw gegevens? We verzamelen jouw gegevens op basis van de
rechtsgrond ‘overeenkomst’. Dit betekent dat wij jouw gegevens nodig hebben om onze
overeenkomst uit te kunnen voeren. Zonder jouw gegevens kunnen wij niet de match maken tussen
vrijwilligers en taken of personen.

Met wie delen wij gegevens?
We delen jouw gegevens niet met derden.

Wat gebeurt er als je je gegevens niet met ons deelt?
Als je jouw gegevens niet met ons wilt delen, dan respecteren wij dat. Helaas kunnen wij je dan geen
begeleiding bieden. Je kunt dan geen vrijwilliger of cursist zijn bij Leren Helpt!

Gegevens zien, wijzigen of verwijderen
Wil je jouw gegevens in ons systeem zien? Neem contact op met de vrijwilligerscoördinator.
Wil je jouw gegevens in ons systeem wijzigen? Neem contact op met de vrijwilligerscoördinator.
Wil je een kopie van de gegevens die wij van jou verzamelen? Neem contact op met onze
Functionaris Gegevensbescherming.
Wil je jouw gegevens uit ons systeem verwijderen? Neem contact op met onze Functionaris
Gegevensbescherming. Je vraagt in een brief of in een mail om je gegevens te verwijderen. De
Functionaris Gegevensbescherming beoordeelt of jouw gegevens uit ons systeem verwijderd kunnen
worden. Als dit kan, verwijdert de Functionaris Gegevensbescherming jouw gegevens binnen een
maand.

Heb je voor een specifieke verzameling van gegevens toestemming gegeven? Wil je die toestemming
intrekken? We verwijderen dan jouw gegevens.
Je neemt contact op met de Functionaris Gegevensbescherming. Je schrijft in een brief of in een mail
aan de Functionaris Gegevensbescherming dat je de toestemming voor het gebruiken van specifieke
gegevens intrekt. De Functionaris Gegevensbescherming verwijdert jouw gegevens dan binnen een
maand.
Je kunt bij ons het verwerken van je gegevens beperken. We bewaren dan nog wel de gegevens die
we hebben, maar we gebruiken je gegevens dan niet meer. Je kunt dit doen door contact op te
nemen met de Functionaris Gegevensbescherming.

Klacht
Lukt het niet om bij ons je gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen? Dan kun je een klacht
indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

