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1. Inleiding

De stichting HELP US AUT, is ingeschreven in de KVK onder KVK nummer 59290420.
Wij zetten ons in om de privacy van onze deelnemers aan activiteiten die wij organiseren te
beschermen. Wij houden ons dan ook aan de Algemene Verordening
Gegevensbescherming (AVG), waarin is geregeld hoe met persoonsgegevens moet worden
omgegaan. In deze privacyverklaring leggen we graag uit welke gegevens we van je
verzamelen, waarom we deze nodig hebben, wat we hiermee doen en welke rechten je
hebt. Kortom; hoe gaan we om met jouw persoonsgegevens en privacy?

1. Wat zijn persoonsgegevens?
Onder persoonsgegevens valt alles waardoor wij kunnen zien óf waardoor we
kunnen achterhalen dat jij het bent en of je leeftijd onder de doelgroep -
jongvolwassenen met autisme, valt. Dit zijn directe persoonsgegevens, zoals:

● je voor en achternaam
● geslacht
● geboortedatum
● adresgegevens
● e-mailadres
● telefoonnummer.

2. Welke persoonsgegevens verzamelen we en voor welk
doel doen we dit?
We verzamelen persoonsgegevens met als doel om je te kunnen laten deelnemen
aan activiteiten. Hiervoor sluiten we een overeenkomst met jou.
Tevens om je te kunnen bellen en mailen.

3. Waarvoor gebruiken wij je persoonsgegevens?
We verwerken je persoonsgegevens voor verschillende doelen. Deze doelen zijn
hieronder kort beschreven:

● Om passende begeleiding te kunnen verlenen bij deelname aan een activiteit
● Om de administratie bij te houden
● Om klachten en incidenten te onderzoeken en hierop te reageren
● Om jouw vragen en verzoeken te beantwoorden en om contact met jou te

houden
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● Om te laten zien dat wij ons houden aan gemaakte afspraken en regels met
de overheid

● Om eigen financiële controles uit te voeren
● Om onze rechten uit te oefenen of te verdedigen, bijvoorbeeld bij een

klachtencommissie
● Om uitvoering te geven aan wetten en regels.
● Voor kwaliteitsverbetering en/of bij te dragen aan onderzoek voor

wetenschappelijke doeleinden

4. Wie verwerkt jouw persoonsgegevens?

Stichting HELP US AUT
T.a.v. Functionaris Gegevensbescherming
Kromme Steenweg 201
5707 CA Helmond
0616352960
https://www.helpusaut.nl
info@helpusaut.nl

5. Met wie delen we jouw persoonsgegevens?

Wij delen alleen jouw persoonsgegevens als we door overheidsinstanties of andere
partijen wettelijk worden verplicht om jouw gegevens af te staan. We delen dan
alleen de strikt noodzakelijke gegevens.

6. Hoe lang bewaren wij jouw gegevens?

Wij bewaren je persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het
aanmeldproces, je deelname aan activiteiten of als dit wettelijk verplicht is.
Wij hanteren voor de persoonsgegevens een bewaartermijn van 7 jaar na opzegging
van de overeenkomst in verband met het wettelijke bewaartermijn voor de
belastingdienst.
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7. Hoe beveiligen wij je persoonsgegevens?

Wij hebben technische en organisatorische maatregelen genomen om je
persoonsgegevens goed te beveiligen tegen verlies of diefstal.
Bestuursleden die toegang hebben tot je gegevens, hebben een
geheimhoudingsplicht.
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2. Wat zijn jouw rechten?

1. Inzien, aanpassen, verwijderen of overdragen van je
gegevens

Altijd heb je het recht om in te zien welke gegevens wij van je hebben. Zodra je aan
ons kenbaar maakt dat je jouw gegevens wilt inzien, verstrekken wij deze binnen 30
dagen.
Ook heb je het recht om jouw persoonsgegevens door de stichting HELP US AUT te
laten wijzigen of om ze te laten verwijderen. Voor het wijzigen of verwijderen van
jouw gegevens geldt dezelfde termijn als voor het inzien van de gegevens, namelijk
binnen 30 dagen.
Je kunt bezwaar maken tegen bepaalde bewerkingen van jouw persoonsgegevens.
De stichting HELP US AUT zal dan kijken of dit bezwaar terecht is en daar dan aan
tegemoet komen.

2. Gebruik maken van je privacy rechten

Om gebruik te maken van je rechten kun je een schriftelijk verzoek indienen bij de
functionaris gegevensbescherming van de stichting HELP US AUT via :
info@helpusaut.nl
De stichting HELP US AUT beantwoordt jouw vraag of verzoek binnen een maand.
Als het meer tijd kost, dan informeren we je hierover binnen een maand.

3. Weten of je de juiste persoon bent
Als je ons een vraag stelt of een verzoek doet, kunnen wij vragen om bewijs van
jouw identiteit. Dit doen wij om te voorkomen dat we de verkeerde wijzigingen
aanbrengen in jouw persoonsgegevens.
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4. Een klacht indienen

Wanneer je het niet eens bent met de wijze waarop de stichting HELP US AUT
omgaat met de verwerking van jouw persoonsgegevens, kun je een klacht bij ons
indienen. De stichting HELP US AUT heeft hiervoor een klachtenregeling opgesteld.
Wanneer wij er onderling niet uitkomen heb je het recht om een klacht in te dienen bij
de Autoriteit Persoonsgegevens.
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3. Over deze privacyverklaring

1. Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij kunnen deze Privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. We raden je aan onze
website regelmatig te controleren op updates.
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