
 

 

 

 

 

 

Algemene Verordening Gegevensbescherming ( AVG) Heukelum Aktief. 

Door de algemene verordening gegevensbescherming (AVG) krijgen mensen meer 

mogelijkheden om voor zichzelf op te komen bij de verwerking van hun gegevens. Hun 

privacy-rechten worden namelijk versterkt en uitgebreid. 

 

 

Gerechtvaardigd belang. 

Stichting Heukelum Aktief kent twee onderdelen: 

1) Buurthulp Heukelum. Zij zorgt voor een match tussen hulpvraag en hulpaanbod bij 0de lijn hulp. 

2) Exploitatie van het Dorpshuis De Krakeling te Heukelum. 

 

Ad 1) Van personen die een hulpvraag bij Buurthulp Heukelum hebben aangevraagd wordt 

bijgehouden welke hulpvraag zij hebben en welke hulpverlener hen geholpen heeft. Via een enquête in 

2015 hebben zeer veel mensen zich aangemeld om binnen bepaalde uren en voor specifieke 

onderdelen hulpverlener te willen zijn.  Deze hulpverleners worden incidenteel gemaild over bepaalde 

voor hen interessante zaken. Van hen is bekend: naam, e-mail adres, telefoon, huisadres, de soort 

hulpverlening en waar zij al dan niet al voor zijn ingezet. 

Ad 2) De exploitatie van het Dorpshuis wordt gerealiseerd door een beheerder in parttime dienst en 

vele vrijwilligers. Voor het inroepen van ondersteuning van de vrijwilligers bij een event in het 

Dorpshuis wordt van een groepsapp. gebruikt gemaakt. Tevens worden deze vrijwilligers gemaild.  

Van hen is bekend: naam, e-mail adres, telefoon. 

Beide onderdelen zijn noodzakelijk om de taken van de onderdelen naar behoren te kunnen vervullen. 

Noodzakelijkheid. 

Om zowel voor Buurthulp Heukelum alsmede voor Dorpshuis De Krakeling een adequate  verwerking 

van persoonsgegevens bij te houden is voor de organisatie alsmede voor de personen over wiens 

persoonsgegevens de organisatie beschikt, hebben belang bij een snelle en een foutloze 

gegevensverwering, waardoor er hulpvragers goed geholpen kunnen worden en bij events in het 

Dorpshuis de juiste vrijwilliger betrokken kan worden . 

Afweging belangen. 

Het belang van de eigen organisatie is dat de personen van wie de gegevens bij de organisatie bekend 

zijn up-to-date zijn en  bij wijziging of annulering door de betreffende persoon ook daadwerkelijk en 

direct uitgevoerd wordt. De persoonsgegevens zijn vrijelijk door de betrokken personen ter 

beschikking gesteld. 



 

Buurthulp Heukelum. 

Bestand bijgehouden van vraag en aanbod naar hulpvragen. Dit op basis van personen die hebben 

aangegeven vrijwilliger te willen zijn voor Buurthulp Heukelum. Dit naar aanleiding van een enquête 

uit september 2015. 

Inzage in bestand door buurtambassadrices en de voorzitter, vicevoorzitter en secretaris van de 

Stichting Heukelum Aktief.  

 

Dorpshuis De Krakeling.  

Lijst van actieve vrijwilligers en een lijst van inactieve vrijwilligers. 

Inzage: webmasters website en facebook van www.heukelumaktief.nl. En voorzitter, vicevoorzitter en 

secretaris van Heukelum Aktief 

 

Mailing en Nieuwbrieven worden altijd onder BCC verstuurd.  

De website is beveiligd met: gebruikersnaam en wachtwoord en tegen aanvallen met Jetpack voor 

WordPress. 

Mailing en de Nieuwbrief zijn beveiligd met: gebruikersnaam en wachtwoord via MailChimp. 

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen. 

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of opdracht te geven deze te 

verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in 

te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Stichting 

Heukelum Aktief en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een 

verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand 

naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, 

correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je 

toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar 

info@heukelumaktief.nl . 

Om zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je 

identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine 

readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en 

Burgerservicenummer (BSN), onleesbaar. 

 

Stichting Heukelum Aktief neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende 

maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en 

ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed 

beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met: info@heukleumaktief.nl 
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