
 

 

Privacyverklaring Stichting Covída 

 

Stichting Covída, gevestigd aan Vlaggeschip 68 4902 CM te Oosterhout is verantwoordelijk voor de 

verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.  

Contactgegevens:  

www.stichtingcovida.nl  

Vlaggeschip 68 4902 CM Oosterhout 

Telefoonnummer: 06 - 10704710 

Vragen over gegevens verwerking kun je stellen aan het bestuur via  

info@stichtingcovida.nl 

 

Persoonsgegevens die wij verwerken  

Stichting Covída verwerkt jouw persoonsgegevens omdat je deze zelf aan ons verstrekt bij jouw 

aanmelding als belangstellende voor het wooninitiatief Covída. Hieronder vind je een overzicht van 

de persoonsgegevens die wij verwerken:  

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens van (potentiële) bewoners van ons 

ouderinitiatief, welke wij verwerken: 

• Voor- en achternaam 

• Geslacht 

• Geboortedatum en- plaats 

• Adresgegevens 

• Telefoonnummer 

• E-mailadres 

• Zorgindicatie en PGB beschikking 

• Bankrekeningnummer 

• Burgerservicenummer (BSN) 

• Aanvullende opmerkingen door jou verstrekt. 

 

Van ouders/(wettelijk)vertegenwoordigers verwerken wij de volgende gegevens: 

• Voor- en achternaam 

• Geslacht 

• Adresgegevens 

• Telefoonnummer 

• E-mailadres 

• Deelname aan werkgroepen/ verlenen hand en spandiensten 

• De gegevens van de (wettelijke) vertegenwoordigers die nodig zijn voor de overeenkomsten 

voor zorg- en dienstverlening (zoals model overeenkomst SVB waarin o.a. geboortedatum en 

BSN nummer verplicht moeten worden opgegeven). 

 

Van overige belangstellenden, donateurs of sponsoren 
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• Voor- en achternaam 

• Geslacht 

• Adresgegevens 

• Telefoonnummer 

• E-mailadres 

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken  

Stichting Covída verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van (potentiële) 

bewoners over:  

• Gezondheid (ZZP indicatie en beperking indien opgegeven);  

• Gegevens van personen jonger dan 16 jaar.  

 

Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn 

dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren 

of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online 

activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden 

zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming 

persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via 

info@stichtingcovida.nl dan verwijderen wij deze informatie.  

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens 

verwerken  

Stichting Covída verwerkt de genoemde persoonsgegevens voor de volgende doelen:  

• Registratie als belangstellende voor het wooninitiatief Covída;  

• Het wonen als collectieve woongroep mogelijk te maken; 

• Verzenden van onze nieuwsbrief;  

• Om te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is in verband met activiteiten voor Covída;  

• Om te informeren over wijzigingen met betrekking tot Covída.  

• Voor het afhandelen van betalingen. 

 

Geautomatiseerde besluitvorming  

Stichting Covída neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die 

(aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden 

genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een 

medewerker van Stichting Covída) tussen zit.  

Stichting Covída gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen:  

Office 365; Word-Formulier voor het aanmelden als belangstellende voor Covída:  

Office 365; Opslag van het overzicht, inclusief het verslag van het intakegesprek van 

belangstellenden voor Covída met beperkte toegang, beveiligd met wachtwoord; 
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Office 365: Outlook Mail: Opslag van mailadressen en telefoonnummers om mail te kunnen 

versturen en eventueel te kunnen bellen. 

Mailchimp:  Opslag van mailadressen om nieuwsbrieven te kunnen versturen. 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren  

Stichting Covída bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te 

realiseren waarvoor jouw gegevens worden verzameld. Wij bewaren de door jouw verstrekte 

gegevens tot:  

• afmelding als belanghebbende. Na afmelding als belanghebbende verwijderen wij binnen drie 

maanden jouw gegevens;  

• twee jaar na het realiseren van Covída. Na deze twee jaar zal Covída weer om toestemming vragen 

voor het opslaan en gebruik van de gegevens. Daarna zal Covída elke drie jaar om de toestemming 

vragen.  

Delen van persoonsgegevens met derden  

Stichting Covída deelt jouw persoonsgegevens met Stichting Prisma (Fittin) als dit noodzakelijk is 

voor het opzetten van Covída. Doel van het delen van de gegevens:  

• Bepalen of belangstellende binnen de doelgroep van de toekomstige bewoners van Covída valt;  

• Samenstellen toekomstige woongroep(en) Stichting Covída blijft verantwoordelijk voor deze 

verwerkingen. Stichting Covída geeft jouw persoonsgegevens niet aan anderen dan Stcihting Prisma 

(Fittin). 

Indien Covída jouw gegevens toch met anderen wil delen zal hiervoor jouw nadrukkelijke 

toestemming gevraagd worden.  

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken 

 Stichting Covída gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.  

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen  

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast 

heb je het recht om jouw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of 

bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Stichting Covída en heb je 

het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om 

de persoonsgegevens die wij van je beschikken naar jou of een ander, door jou genoemde 

organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging 

van jouw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de 

verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@stichtingcovida.nl. 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek door jou is gedaan, kunnen we met je contact opnemen om 

te controleren of je daadwerkelijk degene bent die om inzage, correctie, verwijdering of 

gegevensoverdraging van jouw persoonsgegevens heeft gevraagd. Een verzoek tot verwijdering van 

de gegevens betekent tevens dat je niet meer geregistreerd met als belangstellende voor Covída. Een 

verzoek tot intrekking van de toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens 

kan betekenen dat je niet ingedeeld kan worden als toekomstige bewoner van Covída.  



Stichting Covída wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij 

de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: 

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons  

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen  

Stichting Covída neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen 

om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging 

tegen te gaan. Onze website is alleen te benaderen met het veilige https-protocol, de door jou 

opgegeven gegevens zijn alleen te benaderen door de bestuursleden van Covída. Als je de indruk 

hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan 

contact op met ons via info@stichtingcovida.nl. 
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