
 

 

Privacy statement 

 
1. Algemene bepalingen 

Dit is het privacy statement van Stichting De Merwelanden Stichting De Merwelanden (KVK-nummer: 41122080) is 
verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Stichting De Merwelanden is een onderdeel van Stichting 
Merinos (KVK-nummer: 24406740) , welke ook de Stichting De Merwelanden Wonen (KVK-nummer: 41118197) bevat. Het 
privacy statement gaat er vanuit dat deze organisaties als één opereren. In de praktijk worden de werkzaamheden, en dus de 
verwerkingen zoals in dit document besproken, voldaan door medewerkers welke veelal geheel of grotendeels in dienst zijn van 
Stichting De Merwelanden. Ook gegevens die formeel onder Stichting De Merwelanden Wonen vallen, worden door deze groep 
medewerkers verwerkt. Voor beide stichtingen is de bestuurder de eindverantwoordelijke. 
 
Wij hechten veel belang aan uw privacy. De door u aan ons verstrekte persoonsgegevens worden zorgvuldig behandeld en 
beveiligd in overeenstemming met de Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG). Stichting De Merwelanden heeft de 
verwerkingen van persoonsgegevens (indien nodig) gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). 
 
Als er in deze privacy statement wordt verwezen naar ‘de organisatie’, wordt daarmee de Stichting De Merwelanden (KVK-
nummer: 41122080), gevestigd aan de Haringvlietstraat 515, 3313 EM te Dordrecht, bedoeld. 
Als er in deze privacy statement wordt verwezen naar ‘de betrokkene’ of ‘de betrokkenen’, wordt daarmee de natuurlijke 
persoon bedoeld waarvan in de besproken situatie gegevens worden verwerkt. 
 
2. Categorisering van verwerkingsprocessen 
Wanneer u als zorgcliënt, woninghuurder, verwante, vrijwilliger, kandidaat, sollicitant, zelfstandigen zonder personeel of 
(directe of ingehuurde) werknemer persoonsgegevens aan Stichting De Merwelanden verstrekt, worden uw gegevens 
opgenomen in de systemen van Stichting De Merwelanden Dit geldt ook voor de gegevens die wij van u als werknemer of 
vertegenwoordiger van een (potentiële) zakelijke relatie (zoals een (potentiële) opdrachtgever, leverancier, verkoper of ander(e) 
bedrijf of instelling) ontvangen. 
 
In deze privacy statement worden de volgende situaties beschreven waarin gegevensverwerkingen zijn vast te stellen: 

a) Bezoekers van onze website; 
b) Betrokkenen die ingeschreven staan voor het ontvangen van de digitale nieuwsbrief; 
c) Betrokkenen die interesse tonen of ingeschreven staan voor het in aanmerking komen voor een huurwoning; 
d) Betrokkenen met een geldige huurovereenkomst met Stichting De Merwelanden Wonen; 
e) Betrokkenen ingeschreven voor toekomstige deelname aan het zorgproces of gebruik van huishoudelijke hulp; 

f) Betrokkenen met een zorgindicatie welke zorg ontvangen van Stichting De Merwelanden; 

g) Betrokkenen die bekend staan als contactpersoon, mantelzorger of anderszins geregistreerd staan in relatie tot de zorg 

en/of andere dienstverlening van één van de stichtingen t.b.v. een cliënt; 

h) Betrokkenen die een niet-zorggerelateerde dienst afnemen bij Stichting De Merwelanden of Stichting De Merwelanden 

Wonen; 

i) Betrokkenen die hebben gesolliciteerd bij de organisatie of op een andere manier in dergelijke strekking contact 

hebben gezocht met de organisatie; 

j) Betrokkenen met een arbeidsovereenkomst; 

k) Betrokkenen met een vrijwilligersovereenkomst; 

l) Betrokkenen met een andere overeenkomst, welke werkzaam zijn voor een instantie die diensten verleend aan de 

organisatie of zelfstandig/als zelfstandige werkzaam zijn voor de organisatie; 

m) Betrokkenen die werkzaam zijn bij andere organisaties. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
3. Welke gegevens worden verwerkt 
 

a) Bezoekers van onze website 
In het algemeen kunt u onze websites bezoeken zonder persoonsgegevens aan ons te verstrekken. Wel verzamelen wij, 
net als veel andere websites, bepaalde niet-identificeerbare automatische informatie over de gebruikers van onze 
websites. Daarnaast verwerken wij gegevens over de datum en het tijdstip dat u onze website(s) en –pagina’s bezoekt, 
de regio van waaruit u onze website(s) bezoekt, de website(s) via welke u op onze website(s) bent gekomen, de 
pagina’s en onderdelen van de website(s) die u bezoekt (hoe lang en hoe vaak en in welke volgorde), welke informatie 
u bekijkt en welke informatie u up- of downloadt van de website(s). 
 
De verzamelde gegevens worden gebruikt om de inhoud van de website optimaal af te stemmen op de wensen en de 
behoeftes van de bezoekers van onze website(s). Wij kunnen de niet-identificeerbare informatie eventueel 
doorgegeven aan derden en deze gegevens worden bewaard voor toekomstig gebruik. 
 
Bij gebruik van formulieren op onze website worden de gegevens die de betrokkene daarbij ingeeft versleuteld 
verzonden. De gehele website is dan ook afgeschermd doormiddel van een beveiligingscertificaat. Bij het gebruik van 
de formulieren gaat de betrokkene ermee akkoord dat de website de ingevoerde gegevens verwerkt. 
 
Onze websites kunnen verwijzingen en/of hyperlinks naar één of meerdere websites van anderen bevatten. Dit privacy 
statement is niet van toepassing op deze websites en wij raden u aan het privacybeleid van de websites van deze 
anderen na te lezen zodat u op de hoogte bent hoe zij met uw privacy omgaan. 
 

b) Betrokkenen die ingeschreven staan voor het ontvangen van de digitale nieuwsbrief 
Als u zich heeft ingeschreven voor onze nieuwsbrief, registreren wij slechts wat nodig is: uw emailadres. Mits van 
toepassing zal ook de email van uw inschrijving zijn/worden bewaard als bewijsstuk dat u zich heeft aangemeld voor 
ontvangst van deze nieuwsbrief. Een mondelinge inschrijving werden in het verleden ook verwerkt, maar vanaf 25 mei 
2018 zullen alleen nog inschrijvingen worden verwerkt die via de email worden ingediend bij 
redactie@demerwelanden.nl. 
 
Het emailadres dat u voor dit doel heeft laten registreren zullen wij niet gebruiken voor andere doeleinden dan het 
verzenden van de nieuwsbrief. Uw emailadres laten verwijderen uit te lijst kan op ieder willekeurig moment en zullen 
wij zo snel mogelijk na uw aanvraag voldoen. Het emailadres zal op de lijst blijven staan, zolang de betrokkene zich niet 
uitschrijft of de organisatie besluit deze om andere redenen te verwijderen. 
 

c) Betrokkenen die interesse tonen of ingeschreven staan voor het in aanmerking komen voor een huurwoning 
Toont u interesse in een huurwoning of staat u reeds ingeschreven voor een huurwoning? Dan zijn uw gegevens 
bekend bij onze Medewerker Woningverhuur. Hierbij worden gegevens verzameld zoals NAW, telefoonnummers, 
emailadres en een rapportage over de cases van de betrokkene(n). 
 
Het doel van deze gegevens verzameling is om: 
- Contact op te kunnen nemen met de betrokkene(n) op het moment dat er een geschikte huurwoning beschikbaar 

komt; 
- Een juiste inschatting te kunnen maken van de situatie van de betrokkene(n), welke van waarde kan zijn voor het 

beschikbaar stellen van een woning aan deze betrokkene(n). 
 

Om dit laatste onderdeel wat te verduidelijken, hierbij een voorbeeld: Er kunnen medische gegevens van u 
geregistreerd staan over de betrokkene(n) die door deze betrokkene(n) zelf zijn aangedragen bij het contact met de 
Medewerker Woningverhuur. Deze informatie kan namelijk van waarde zijn voor de keuze van de toekomstige 
huurwoning. 
 
De gegevens worden bewaard bij de Medewerkers Woningverhuur totdat er een geschikte woning is toegewezen of de 
betrokkenne(n) zich besluiten uit laten schrijven. 
 
 
 

 



 

 

d) Betrokkenen met een geldige huurovereenkomst met Stichting De Merwelanden Wonen 
Deze groep betrokkenen zal hierna worden omschreven als ‘huurder(s)’. 
Van huurders van een woning van de organisatie worden alle gegevens verwerkt zoals doorgegeven in het voorlopende 
proces zoals omschreven bij onderdeel c. Deze gegevens worden aangevuld met de gegevens die de huurder zelf 
aangeeft tijdens de intake voor het aangaan van deze huurovereenkomst. 
De gegevens van huurders worden bewaard in systemen om diverse administratieve taken te kunnen voldoen. Denk 
daarbij o.a. maar niet uitsluitend aan een financieel systeem voor het verwerken van de facturen en een 
gebouwbeheersysteem voor het bijhouden van technische zaken rondom de betreffende huurwoning. Ook worden de 
gegevens van huurders verwerkt in het ECD (Elektronisch Cliënten Dossier). Dit laatste is nodig omdat dit het systeem 
een centrale rol vervuld in het IT-landschap van de organisatie. Er worden bij betrokkene(n) die alleen huurder zijn géén 
zorg gerelateerde of andersoortige medische gegevens verwerkt in deze ECD op basis van het feit dat deze betrokkene 
huurder is. Het betreft hier o.a. maar niet uitsluitend  persoonsgegevens zoals NAW, BSN nummer, geboortedatum en -
plaats, telefoonnummer(s), emailadres, burgerlijke staat, nationaliteit, financiële gegevens en oude woonadres. Al deze 
gegevens zijn door de huurder zelf aangedragen tijdens de intake voor het aangaan van de huurovereenkomst. 
 
Er kunnen wel zorg gerelateerde of andersoortige medische gegevens worden verwerkt in de ECD van betrokkene(n) 
die gebruik (wensen te maken) van de zorgalarmering. Van deze betrokkene(n) zijn in een dergelijk situaties ook vaak 
gegevens geregistreerd over een contactpersoon/contactpersonen welke bij een alarmering of andere situatie kan 
worden benaderd, gegevens over een huisarts en/of apotheek of andere door de betrokkene(n) aangedragen medisch 
gerelateerd persoon die van belang is voor deze betrokkene(n). Ook kunnen er zorgrapportages bestaan in het ECD 
naar aanleiding van een alarmeringssituatie, ondanks dat er geen directe zorgrelatie is met deze betrokkene(n). Deze 
rapportages staan in dienst van het algemene belang van deze betrokkene(n), omdat de organisatie belang hecht aan 
een goede zorg-begeleiding van hun cliënten. Het is namelijk zeer wel denkbaar dat een zorgrapportage uit het 
verleden waardevol kan zijn bij het eventuele verdere levensverloop en eventuele toekomstige zorgvraag van de 
betrokkene(n). 
 
Gegevens van deze betrokkene kunnen worden gebruikt voor communicatie- en onderzoeksdoeleinden. Denk daarbij 
bijvoorbeeld aan het toezenden van communicatie over de zorg, wijk en leefomgeving, werkzaamheden en 
klanttevredenheidsonderzoeken. 
 
Voor financiële gegevens houdt de organisatie zich aan de geldende wettelijke bewaartermijnen. 
 

e) Betrokkenen ingeschreven voor toekomstige deelname aan het zorgproces of gebruik van huishoudelijke hulp 
Toont u interesse in het aangaan van zorgrelatie met de organisatie of vraagt u informatie aan over de huishoudelijke 
hulp van de organisatie, of bent u reeds ingeschreven voor één van beide? Dan zijn uw gegevens bekend bij onze 
Klantenservice, Thuiszorg en/of Teamleider huishouding. Hierbij worden gegevens verzameld zoals NAW, 
telefoonnummers, emailadres, een rapportage over de cases van de betrokkene(n) en eventuele aanvullende gegevens 
welke nodig zijn om in een later stadium in het proces indien van toepassing de zorgindicatie in orde te maken. 
 
Het doel van deze gegevens verzameling is om: 
- Contact op te kunnen nemen met de betrokkene(n) op het moment dat er een plaats beschikbaar komt; 
- Een juiste inschatting te kunnen maken van de situatie van de betrokkene(n), welke van waarde kan zijn voor het 

beschikbaar stellen van een plaats aan deze betrokkene(n). 
 

De gegevens worden bewaard totdat er een geschikte plaats is toegewezen of de betrokkenen(n) zich besluiten uit 
laten schrijven. 
 

f) Betrokkenen met een zorgindicatie welke zorg ontvangen van Stichting De Merwelanden 
Voor betrokkenen met een zorgindicatie waarmee de organisatie een zorgrelatie heeft, geldt een wettelijke grondslag 
voor het verzamelen van gegevens. Dat wil zeggen dat de organisatie wettelijk verplicht is gegevens te verzamelen 
rondom deze betrokkene(n). 
 
De gegevens die worden verwerkt zijn zoals omschreven hierboven bij onderdeel e, aangevuld met o.a. maar niet 
uitsluitend gegevens van de zorgindicatie, andere medische gegevens zoals vermelding van zorgrelaties met derden, 
zorgrapportages, zorgplannen, BOPZ-status, zorgarrangement, gegevens van contactpersoon/-personen, BSN-nummer, 
burgerlijke staat, geboortedatum/-plaats, gegevens van zorgverzekeraar en IBAN nummer. 



 

 

Ook kunnen er gegevens worden bewaard aan de hand van vragenlijsten die worden gebruikt tijdens het zorgproces. 
Denk bijvoorbeeld aan de vragenlijst welke wordt gehanteerd bij het intake gesprek. De door de betrokkene 
aangedragen informatie tijdens het gesprek van dit voorbeeld worden opgeslagen in het ECD (Elektronisch 
Cliëntdossier). 
 
Verder zijn er zaken van toepassing waarbij de organisatie verplicht is op wettelijke gronden bepaalde gegevens te 
verzamelen. Veelal gaat het hierbij om statistische gegevens die aangeven hoe vaak bepaalde situaties voor komen in 
het zorgproces. Denk bijvoorbeeld aan MIC-meldingen (Melding Incidenten Cliënten), waarbij incidenten worden 
geregistreerd ter verbetering van de kwaliteit en om dergelijke incidenten in de toekomst te voorkomen. 
  
Het grootste deel van de gegevens die worden opgeslagen staan in dienst van het leveren van kwalitatief hoogwaardige 
zorg aan de betrokkene(n). Enkele gegevens hebben tot doel om de betrokkene(n) aanverwante diensten aan te 
kunnen. Denk bijvoorbeeld aan gebruik van de linnenkamer of gegevens over religie t.b.v. de Geestelijke Verzorger. De 
gegevens die niet met een wettelijke grondslag worden verzameld (het zorgproces), zijn optioneel en worden met 
toestemming van de betrokkene(n) verzameld en verwerkt. Het aanleveren van deze gegevens, in bijvoorbeeld het 
intakegesprek, geldt als deze toestemming. De toestemming voor het verzamelen van deze optionele gegevens kan 
ieder moment worden ingetrokken door de betrokkene(n). 
 
De gegevens van betrokkene(n) worden bewaard in systemen om diverse administratieve taken te kunnen voldoen. 
Denk daarbij o.a. maar niet uitsluitend aan een financieel systeem voor het verwerken van de facturen en een 
gebouwbeheersysteem voor het bijhouden van technische zaken rondom de betreffende woning. 
 
Gegevens van deze betrokkene kunnen worden gebruikt voor communicatie- en onderzoeksdoeleinden. Denk daarbij 
bijvoorbeeld aan het toezenden van communicatie over de zorg, wijk en leefomgeving, werkzaamheden en 
klanttevredenheidsonderzoeken. 
 
Voor zorggegevens en financiële gegevens houdt de organisatie zich aan de geldende wettelijke bewaartermijnen. 
 

g) Betrokkenen die bekend staan als contactpersoon, mantelzorger of anderszins geregistreerd staan in relatie tot de 
zorg en/of andere dienstverlening van één van de stichtingen t.b.v. een cliënt 
Als de betrokkene een contactpersoon of mantelzorger is of anderszins geregistreerd staat in relatie tot de zorg en/of 
andere dienstverlening van één van de stichtingen t.b.v. een cliënt, dan zullen uitsluitend de gegevens worden 
opgeslagen die daarvoor wenselijk zijn. In het algemeen gaat het dan om NAW gegevens, telefoonnummer, emailadres 
en eventuele andere gegevens om in contact te treden indien daar aanleiding toe is. 
 
Gegevens van deze betrokkene kunnen worden gebruikt voor communicatie- en onderzoeksdoeleinden. Denk daarbij 
bijvoorbeeld aan het toezenden van communicatie over de zorg, wijk en leefomgeving, werkzaamheden en 
klanttevredenheidsonderzoeken. 
 
Het aanleveren van deze gegevens, in bijvoorbeeld het intakegesprek, geldt als deze toestemming. De toestemming 
voor het verzamelen van deze gegevens kan ieder moment worden ingetrokken door de betrokkene(n). 
 

h) Betrokkenen die een niet-zorggerelateerde dienst afnemen bij Stichting De Merwelanden of Stichting De 
Merwelanden Wonen 
Als de betrokkenen niet-zorgrelateerde dienst(en) afneemt bij de organisatie, kunnen ook gegevens worden 
geregistreerd. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om diensten als de linnenkamer, technische dienst, deelname aan 
activiteiten, gebruik van de horeca-gelegenheden, gebruik van wifi netwerk, etc. 
 
Er zullen niet meer gegevens worden verwerkt dan noodzakelijk is voor het leveren van de betreffende dienst, welke 
door de proceseigenaar van deze dienst worden bepaald. In het algemeen gaat het dan om NAW gegevens, 
telefoonnummer, emailadres en andere basale persoonsgegevens. 
 
Gegevens van deze betrokkene kunnen worden gebruikt voor communicatie- en onderzoeksdoeleinden. Denk daarbij 
bijvoorbeeld aan het toezenden van communicatie over de zorg, wijk en leefomgeving, werkzaamheden en 
klanttevredenheidsonderzoeken. 
 



 

 

Bij gebruik maken van een dienst gaat de betrokkene akkoord met het verwerken van deze gegevens. De gegevens 
zullen worden bewaard volgens de geldende wettelijke bewaartermijnen. 
 

i) Betrokkenen die hebben gesolliciteerd bij de organisatie of op een andere manier in dergelijke strekking contact 
hebben gezocht met de organisatie 
Als de betrokkene heeft gesolliciteerd bij de organisatie of anderszins interesse getoond in een functie in loondienst of 
als vrijwilliger? Dan staan deze gegevens geregistreerd bij de afdeling P&O of de vrijwilligerscoördinator en eventueel 
de leidinggevende van de betrokken afdeling. 
 
Er zullen niet meer gegevens worden verwerkt dan noodzakelijk voor het verwerken van uw sollicitatie. In het 
algemeen gaat het dan om NAW gegevens, telefoonnummer, emailadres en andere basale persoonsgegevens met als 
doel met de betrokkene in contact te kunnen treden. Ook kunnen er gegevens opgeslagen zijn zoals uw CV of andere 
gegevens welke de betrokkene heeft aangeleverd t.b.v. deze sollicitatie en eventueel gegevens welke zijn verzameld 
door de organisatie tijdens dit proces bij eventuele derden. 
 
Bij het actief solliciteren op een functie of met het deelnemen aan een voorafgaand gesprek, gaat de betrokkene 
akkoord met het verwerken van deze gegevens. De gegevens zullen worden bewaard volgens de geldende wettelijke 
bewaartermijnen. Waar wettelijk toegestaan kan de betrokkene verzoeken om de gegevens te verwijderen. 
 

j) Betrokkenen met een arbeidsovereenkomst 
Gegevens van betrokkenne(n) met een vrijwilligers of arbeidsovereenkomst worden verwerk met de volgende 
doeleinden: 

 om de geldende wet- en regelgeving na te kunnen komen;  

 om met u een werknemers-/werkgeversrelatie aan te gaan en te onderhouden en hiervoor een personeels-, 
financiële-, uren-, verzuim- en/of salarisadministratie te voeren; 

 om te beoordelen of u voor een (premie)korting en/of subsidie in aanmerking komt of onder een (premie)korting- 
of subsidieregeling valt; 

 om onze re-integratieverplichtingen na te komen en te voldoen aan het vanuit de overheid opgelegde doeleinde 
om personen met een grote(re) afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk te helpen; 

 om uw persoonlijke ontwikkeling te bevorderen en te stimuleren, u deel te (kunnen) laten nemen aan (online) 
testen en testresultaten te kunnen genereren;  

 om u te informeren over onze dienstverlening, overige activiteiten en/of vakinhoudelijke informatie (bijvoorbeeld 
via e-mail, nieuwsbrieven, bedrijfsmagazines en vakliteratuur) en om u namens Stichting De Merwelanden 
aanbiedingen te kunnen doen; 

 voor managementdoeleinden en het genereren van managementinformatie en -rapportages, (interne en externe) 
controles, audits en accountantscontroles en het bevorderen en handhaven van de bedrijfsveiligheid; 

 om u toegang te kunnen verlenen tot en gebruik te kunnen laten maken van onze besloten web- en 
mijnomgevingen, (self service) portals en ons intranet; 

 om u te informeren over de producten en/of diensten van door ons zorgvuldig geselecteerde partners door 
plaatsing van informatie hieromtrent op onze websites dan wel door informatie hierover op te nemen in onze 
nieuwsbrieven, bedrijfsmagazines en dergelijke 

 
De gegevens zullen worden bewaard volgens de geldende wettelijke bewaartermijnen. 
 

k) Betrokkenen met een vrijwilligersovereenkomst 
Gegevens van betrokkenne(n) met een vrijwilligers of arbeidsovereenkomst worden verwerk met de volgende 
doeleinden: 

 om de geldende wet- en regelgeving na te kunnen komen;  

 om administratieve zaken te kunnen verwerken; 

 om uw persoonlijke ontwikkeling te bevorderen en te stimuleren;  

 om u te informeren over onze dienstverlening, overige activiteiten en/of vakinhoudelijke informatie (bijvoorbeeld 
via e-mail, nieuwsbrieven, bedrijfsmagazines en vakliteratuur) en om u namens Stichting De Merwelanden 
aanbiedingen te kunnen doen; 

 om u toegang te kunnen verlenen tot en gebruik te kunnen laten maken van onze besloten web- en 
mijnomgevingen, (self service) portals en ons intranet; 

 
De gegevens zullen worden bewaard volgens de geldende wettelijke bewaartermijnen. 



 

 

l) Betrokkenen met een andere overeenkomst, welke werkzaam zijn voor een instantie die diensten verleend aan de 
organisatie of zelfstandig/als zelfstandige werkzaam zijn voor de organisatie 
Gegevens van betrokkenne(n) met een externe werkrelatie worden verwerk met de volgende doeleinden: 

 om de geldende wet- en regelgeving na te kunnen komen;  

 voor managementdoeleinden en het genereren van managementinformatie en -rapportages, (interne en externe) 
controles, audits en accountantscontroles en het bevorderen en handhaven van de bedrijfsveiligheid; 

 voor registratie van uren, verzuim en financiële verwerking; 

 om u toegang te kunnen verlenen tot en gebruik te kunnen laten maken van onze besloten web- en 
mijnomgevingen, (self service) portals en ons intranet; 

 
De gegevens zullen worden bewaard volgens de geldende wettelijke bewaartermijnen 
 

m) Betrokkenen die werkzaam zijn bij andere organisaties 
Onderhoud de betrokkene een zakelijke relatie met de organisatie zonder dat de betrokkene werkzaam is voor de 
organisatie, dan kan het zijn dat er gegevens staan geregistreerd. Dit kan gebeuren op persoonlijk niveau bij de 
medewerker(s) of afdeling(en) waarmee het contact wordt onderhouden, maar ook op centraal niveau in de vorm van 
een centrale database van zakelijke connecties. Afhankelijk van de aard van het contact gaat het veelal om NAW 
gegevens om in contact te kunnen treden met de betrokkene. 
 
Op verzoek kunnen dergelijke gegevens worden verwijderd. Er gelden geen wettelijke bewaartermijnen voor dit soort 
gegevens. Deze zullen aan de hand van relevantie een periode worden bewaard. 
 

4. Overige bepalingen 
De organisatie kan uw gegevens verstrekken aan derden indien zij daartoe op grond van de geldende wet- en/of regelgeving, 
een gerechtelijk bevel of een rechtelijk vonnis is gerechtigd of wordt verplicht, dan wel daartoe toestemming van de 
betrokkene(n) voor heeft gekregen. 
 
Persoonsgegevens kunnen worden verwerkt buiten Nederland, met inbegrip van landen die geen (uitvoerige) privacywetgeving 
kennen. De organisatie heeft echter de nodige maatregelen genomen om te verzekeren dat alle doorgegeven persoonsgegevens 
adequaat worden beschermd. 
 
Voor het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens en/of bijzondere persoonsgegevens van minderjarigen (<16) wordt 
door de organisatie te allen tijden toestemming aan de wettelijke vertegenwoordigers gevraagd. 

 
Bij het verzamelen van persoonsgegevens en/of bijzondere persoonsgegevens houdt de organisatie er rekening mee dat dit niet 
wordt gedaan in openbare ruimtes en/of met aanwezig cameratoezicht. 
 
Daarnaast kan de organisatie gegevens verstrekken aan derden indien zij daartoe op grond van de geldende wet- en/of 
regelgeving, een gerechtelijk bevel of een rechtelijk vonnis is gerechtigd of wordt verplicht, dan wel daartoe toestemming van 
de betrokkene(n) voor heeft gekregen.  
 
De organisatie kan persoonsgegevens doorgeven aan haar (potentiele) opdrachtgevers en relaties, leveranciers (bijvoorbeeld 
opleidingsinstanties), auditinstanties, overheidsinstellingen, onderaannemers en aan bedrijven en/of personen die zij heeft 
ingeschakeld voor het uitvoeren van bepaalde taken (waaronder bewerkers). 
 
5. Beveiliging 

Stichting De Merwelanden spant zich tot het uiterste in om passende organisatorische en technische maatregelen te nemen om 
uw persoonsgegevens te beveiligen tegen onrechtmatige verwerking en/of verlies. Werknemers van Stichting De Merwelanden, 
die toegang hebben tot persoonsgegevens, zijn gehouden aan een geheimhoudingsbeding.  
In sommige gevallen zal Stichting De Merwelanden een DPIA (Data Protection Impact Assessment) opstellen. Dit is een risico-
analyse die inzichtelijk maakt hoe we risicovolle verwerkingen kunnen beheersen. De DPIA wordt op grond van de Algemene 
Verordening Gegevensbescherming (AVG) opgesteld als: 

 Er een verwerking van persoonsgegevens waarschijnlijk een hoog risico inhoudt voor de rechten en vrijheden van de 
natuurlijke personen van wie de gegevens worden verwerkt. Een DPIA is in ieder geval altijd verplicht als:  

 Er een systematische en uitgebreide beoordeling plaatsvindt van persoonlijke aspecten van natuurlijk personen en er 
op grond daarvan beslissingen worden genomen die rechtsgevolgen kunnen hebben voor die natuurlijke personen;  

 Er een grootschalige verwerking van bijzondere persoonsgegevens plaatsvindt;  



 

 

 Openbaar toegankelijke ruimten op stelselmatige en grootschalige wijze worden gemonitord 
 
Ondanks de door ons genomen veiligheidsmaatregelen, kan het voorkomen dat anderen er toch in slagen deze maatregelen te 
omzeilen en/of uw persoonsgegevens voor oneigenlijke doeleinden te gebruiken. Stichting De Merwelanden kan hiervoor nooit 
op enigerlei wijze aansprakelijk worden gesteld.  
 
6. Aansprakelijkheid 
Aansprakelijkheid van Stichting De Merwelanden voor indirecte schade, waaronder gevolgschade en inkomstenverlies, is in alle 
gevallen uitgesloten. Iedere eventuele aansprakelijkheid is daarnaast beperkt tot een bedrag van maximaal  € 2.500,-- per 
gebeurtenis en maximaal € 5.000,-- per kalenderjaar. De aansprakelijkheid van Stichting De Merwelanden zal verder hoe dan 
ook nooit meer bedragen dan hetgeen door haar verzekering in het desbetreffende geval wordt uitgekeerd.  
 
7. Inzagerecht 
De betrokkene(n) kan ons op elk gewenst moment via fg@demerwelanden.nl dan wel per brief (Haringvlietstraat 515, 3313 EM 
te Dordrecht t.a.v. Functionaris Gegevensbescherming) verzoeken aan te geven welke gegevens wij van de betrokkene(n) 
verwerken. Daarnaast kan de betrokkene(n) op elk gewenst moment verzoeken gegevens aan te vullen, te verbeteren of te 
verwijderen. Wij streven ernaar binnen vier weken na ontvangst van uw verzoek op uw verzoek te reageren.  
 
Wanneer u beschikt over een eigen besloten web-omgeving of een portal, dan kunt u mogelijk ook zelf uw gegevens 
(gedeeltelijk) aanvullen, verbeteren of verwijderen. 
 
8. Vragen, opmerkingen en klachten 
Indien u vragen, opmerkingen of klachten heeft met betrekking tot dit privacy statement of de manier waarop Stichting De 
Merwelanden uw gegevens registreert, gebruikt en verwerkt, dan kunt u deze per e-mail kenbaar maken via 
fg@demerwelanden.nl dan wel per brief (Haringvlietstraat 515, 3313 EM te Dordrecht t.a.v. Functionaris Gegevensbescherming) 
Wij streven ernaar binnen vier weken na ontvangst van uw vraag, opmerking of klacht te reageren.  
 
Meldingen van foutieve verwerkingen of datalekken kunt u te allen tijde per e-mail kenbaar maken bij onze Functionaris 
Gegevensbescherming via fg@demerwelanden.nl. De Functionaris Gegevensbescherming zal deze meldingen opnemen in het 
verwerkingsregister dat te allen tijde actueel wordt gehouden. 
 
9. Aanpassen Privacy statement 

Stichting De Merwelanden kan dit privacy statement aanpassen. Het meest actuele privacy statement is altijd via de websites 
van Stichting De Merwelanden te raadplegen. 
 
10. Website 

Stichting De Merwelanden is verantwoordelijk voor de exploitatie van de website www.demerwelanden.nl  
De Website van Stichting De Merwelanden is openbaar en wereldwijd toegankelijk, zulks met uitzondering van de op de website 
aanwezige Portal(s). 
Elke betrokkene kan de Website van Stichting De Merwelanden bezoeken zonder zijn persoonsgegevens aan Stichting De 
Merwelanden door te geven. 
 
11. Verwijzingen en links  

De Website van Stichting De Merwelanden bevat verwijzingen en/of hyperlinks naar één of meerdere websites van derden. 
Stichting De Merwelanden is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de wijze waarop deze derden omgaan met de 
privacywetgeving. Verantwoordelijke en Stichting De Merwelanden raden betrokkene(n) dan ook aan het privacybeleid van de 
websites van deze derden na te lezen zodat betrokkene op de hoogte is hoe deze derden met persoonsgegevens omgaan. 
 
12. Cookies 

Deze website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine informatiebestandjes die op het apparaat van de bezoeker wordt 
achtergelaten (bijvoorbeeld computer of smartphone). 
 
13. Functionele cookies 
Dit zijn cookies die noodzakelijk zijn om de website naar behoren te laten functioneren. Deze cookies worden gebruikt om 
bepaalde gebruikers- en voorkeursinstellingen te bewaren, eventuele inloggegevens op te slaan, om het gebruik van de website 
te vergemakkelijken en te optimaliseren. Daarnaast worden deze cookies gebruikt voor het opsporen van misbruik van de 



 

 

website. 
 
14. Social media cookies 
Informatie op de website kan worden gedeeld via social media. Daarvoor kan gebruik worden gemaakt van de op de website 
aanwezige social media buttons. Deze functioneren op basis van social media cookies die zijn geplaatst door de social media 
partijen (zoals bijvoorbeeld Facebook, Twitter en LinkedIn). Door op een social media button te klikken, wordt u doorgeleid naar 
de website van de desbetreffende social media partij. Voor het gebruik van de cookies van de social media partijen verwijzen wij 
naar de informatie hierover op de websites van deze social media partijen. Deze informatie kan regelmatig wijzigen zonder dat 
wij daar enige invloed op hebben.  
 
15. Analytische cookies 
Deze cookies worden gebruikt om informatie te verzamelen over het gebruik van de website. Hiervoor wordt onder meer 
gebruik gemaakt van de software van Google Analytics. Gemeten wordt hoeveel bezoekers de website bezoeken, op welk 
tijdstip de website en –pagina’s worden bezocht, vanuit welke regio de internetgebruiker de website bezoekt, via welke andere 
website de bezoeker op de website is gekomen, welke pagina’s worden bezocht (hoe lang en hoe vaak) en in welke volgorde 
en/of er foutmeldingen zijn opgetreden. De verzamelde gegevens worden gebruikt om de inhoud van de website optimaal af te 
stemmen op de wensen en de behoeftes van de bezoekers.  
 
Met behulp van de browserinstellingen kan worden aangegeven dat de bezoeker niet (langer) toestaat dat er cookies op het 
apparaat worden geplaatst. In dat geval worden er alleen functionele cookies geplaatst aangezien deze nodig zijn om gebruik te 
kunnen maken van de website. Daarnaast wordt er in dat geval een zogenaamde no-follow cookie geplaatst om vast te kunnen 
leggen dat er alleen functionele cookies mogen worden geplaatst. Het uitschakelen van bepaalde cookies kan de functionaliteit 
van de website beïnvloeden. 


