
Privacybeleid 

De nieuwe wetgeving Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) vraagt van organisaties 
om een privacybeleid. In dit privacybeleid wordt aangegeven hoe het CGW omgaat met uw 
gegevens.  

1. CGW verwerkt uw persoonsgegevens  afkomstig van de diverse inschrijfformulieren. Deze 
inschrijfformulieren gaan over het aanmelden van bijeenkomsten, workshops, de getoonde 
interesse voor een woongroep of het zich abonneren op de nieuwsbrief (3x per jaar). Het 
gaat hierbij om de volgende gegevens: 

• Voor- en achternaam 
• Adresgegevens 
• Telefoonnummer 
• Emailadres 
• IP adres (indien relevant) 
• Geboortedata (indien relevant) 
• Beperking (indien relevant) 
• Wijkvoorkeuren (indien relevant) 
 

2. Het CGW verwerkt uw persoonsgegevens om contact met u op te kunnen nemen i.v.m. uw 
aangegeven interesse voor een woongroep, de bevestiging van uw deelname aan een 
bijeenkomst en het sturen van onze nieuwsbrief indien u zich daarvoor heeft opgegeven. 

3. Het CGW bewaart uw persoonsgegevens op een beveiligde computer, totdat u aangeeft niet 
langer geïnteresseerd te zijn.  

4. Het CGW verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien relevant zoals de door 
u aangegeven woongroep.  

5. Foto’s van bijeenkomsten die op de website worden geplaatst worden onmiddellijk 
verwijderd indien een persoon die op die foto staat aangeeft daartegen bezwaar 
te hebben. Vóór plaatsing wordt expliciet aan de aanwezige personen gevraagd 
of men bezwaar heeft tegen het maken van foto’s die gebruikt kunnen worden 
voor de nieuwsbrief of de website. 

6. Belangstellenden, bureau medewerkers en bestuursleden worden expliciet gevraagd 
akkoord te gaan met het privacy beleid van het CGW.  

7. Ten alle tijden kunnen mensen zich afmelden voor de nieuwsbrief of de verwijdering van 
hun gegevens. Deze gegevens worden direct gewist. 

8. Binnen de organisatie zijn medewerkers en  bestuursleden verantwoordelijk voor de 
bescherming van persoonsgegevens.  

9. Via de nieuwsbrief en door de plaatsing op de website wordt het privacy beleid van CGW 
onder de aandacht gebracht. 

10. De persoonsgegevens worden bewaard op beveiligde computers bij het CGW. Alle 
inschrijfformulieren worden gedigitaliseerd en de papieren versies worden met de 
shredder vernietigd. 



11. Er wordt regelmatig een back-up van de gegevensbestanden gemaakt en bewaard op 
beveiligde computers. 

12. De organisatie zorgt voor voldoende bescherming op de gebruikte computers tegen het 
onbevoegd inzien van de gegevens. 

13. Er is geen aparte functionaris voor de gegevensbescherming in de organisatie. 

14. Het CGW heeft een verwerkersovereenkomst met het Werkgeversinstituut BV (WGI) en 
onderzoekt of soortgelijke overeenkomsten gemaakt moeten worden met andere partijen 
zoals webmaster.    

15. Aan derden worden de persoonsgegevens niet beschikbaar gesteld. 

16. Datalekken, die schade veroorzaken  worden onmiddellijk aan de Autoriteit 
Persoonsgegevens, Bezuidenhoutseweg 30 te 2594 AV Den Haag gemeld. 

17. Heeft u vragen over het Privacy beleid dan kunt u altijd in contact treden met kantoor 
van het CGW op 070 - 2170005 van maandag t/m donderdag tussen 09.00 en 13.00 uur of per      
e-mail op info@centrumgroepswonen.nl 

Vastgesteld  
Den Haag 

… juli 2018  

 

 

 

 

 

 

 

 

  


