Privacyverklaring
Dit is de privacyverklaring van stichting Pluspunt, expertisecentrum voor senioren en
participatie, hierna te noemen Pluspunt, gevestigd te Rotterdam en ingeschreven in het
handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 41132492.
Waarom deze privacyverklaring?
Omdat Pluspunt in het kader van haar activiteiten informatie uitwisselt waaronder gegevens
die als persoonsgegevens kunnen worden aangemerkt, kunt u in deze privacyverklaring lezen
welke gegevens wij verwerken, voor welke doeleinden deze persoonsgegevens worden
gebruikt en welke maatregelen wij hebben getroffen om de verwerking rechtmatig, behoorlijk
en transparant te laten plaatsvinden volgens de eisen van de Algemene Verordening
Gegevensbescherming.
Deze verklaring is dan ook van toepassing op alle persoonsgegevens die Pluspunt verwerkt.
Indien u een activiteit volgt van Pluspunt, een betaling doet of om een andere reden (online)
persoonsgegevens aan Pluspunt verstrekt, stemt u uitdrukkelijk en ondubbelzinnig in met de
verwerking van uw persoonsgegevens volgens ons privacybeleid.
De functionaris gegevensbescherming is bereikbaar via: info@pluspuntrotterdam.nl
Welke persoonsgegevens verwerkt Pluspunt?
Pluspunt verwerkt naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, geslacht, geboortedatum,
bankrekeningnummer van deelnemers, bezoekers (online), vrijwilligers, medewerkers en
andere geïnteresseerden.
Met welk doel verwerkt Pluspunt de persoonsgegevens?
Pluspunt verwerkt de gegevens om u een persoonlijke e-mail of brief toe te sturen naar
aanleiding van uw vraag, bezoek aan de website, of om u, nadat zich heeft aangemeld voor de
nieuwsbrief, deze toe te sturen, of voor het selecteren van relevante informatie voor
activiteit(en) waarvoor u belangstelling heeft.
Wij vragen alleen om uw geboortedatum als dit een voorwaarde is van de subsidieverstrekker
of andere financier voor de desbetreffende activiteit.
Wij vragen alleen om uw bankrekeningnummer in verband met bijdragen voor activiteiten,
vrijwilligersvergoedingen en activiteitenbudgetten.
Pluspunt kan de gegevens verwerken voor anoniem statistisch onderzoek. Geaggregeerde en
geanonimiseerde gegevens kunnen worden gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek of
statistiek door onszelf of door derden. Deze geaggregeerde en geanonimiseerde gegevens zijn
nooit tot u als individu te herleiden.
Hoe lang bewaart Pluspunt de gegevens?
Pluspunt bewaart de persoonsgegevens die zij verwerkt niet langer dan noodzakelijk voor het
doel van de gegevensverwerking. In principe is dit tot een jaar na ontvangst van uw aanvraag,
verzoek, inschrijving, bezoek aan de website, deelname aan een activiteit.
De bewaartermijn van een jaar is in verband met evaluaties, een eventueel vervolg en
verslaggeving naar financiers van Pluspunt. Hierna zal Pluspunt de persoonsgegevens direct
vernietigen en/of anonimiseren, tenzij zij op grond van voorwaarden, en of de wet
(bijvoorbeeld op grond van de subsidieverordening, belastingwetgeving) verplicht is om
bepaalde persoonsgegevens langer te bewaren. In dat laatste geval zullen deze specifieke
persoonsgegevens gedurende de wettelijke bewaartermijn bewaard blijven.
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Wat doet Pluspunt op de website www.pluspuntrotterdam.nl?
Pluspunt maakt op de website gebruik van het programma Mtrack om inzicht te krijgen in
onder andere de bezoekersstromen, verkeersbronnen en paginaweergaves op de website.
Pluspunt verwerkt de gegevens zelf.
De ip-adressen worden na een jaar automatisch verwijderd.
Wat doet Pluspunt met foto’s van bezoekers en /of deelnemers aan activiteiten?
Wij kunnen foto’s van bezoekers en/of deelnemers aan activiteiten publiceren op ons
communicatiemateriaal en onze sociale media, tenzij u daartegen uitdrukkelijk bezwaar
aantekent.
Verstrekt Pluspunt gegevens aan derden?
Pluspunt verstrekt geen persoonsgegevens aan derden tenzij er een wettelijke verplichting
bestaat om de gegevens aan derden te verstrekken of hiermee een verwerkersovereenkomst is
gesloten. Zie ook hieronder.
Voldoet Pluspunt aan de eisen van de wet?
Pluspunt gaat uiterst zorgvuldig om met de persoonsgegevens en leeft de wet- en regelgeving
op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens, zoals per 25 mei 2018 de Algemene
Verordening Gegevensbescherming (AVG) na.
Heeft Pluspunt beveiligingsmaatregelen getroffen bij de verwerking van gegevens en bij
gebruik van verwerkers?
Ter bescherming van uw persoonsgegevens heeft Pluspunt passende technische en
organisatorische maatregelen getroffen. Hiermee worden uw persoonsgegevens beveiligd
tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en tegen onopzettelijk verlies, vernietiging
of beschadiging. Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt Pluspunt gebruik van
diensten van derden, zogenaamde verwerkers. Deze verwerkers verwerken de
persoonsgegevens uitsluitend in opdracht van Pluspunt. Met de verwerkers heeft Pluspunt een
verwerkersovereenkomst gesloten waarin de verwerker wordt verplicht om alle verplichtingen
uit de AVG en ons privacybeleid na te leven. Via de functionaris gegevensbescherming kan
een lijst worden opgevraagd van onze verwerkers.
Hoe kunt u invloed uitoefenen op de verwerking van uw persoonsgegevens?
Iedere persoon waarvan persoonsgegevens zijn opgeslagen heeft het recht op inzage van zijn
of haar persoonsgegevens en het recht om correctie en verwijdering van zijn of haar
persoonsgegevens te vragen. Ook kunt u bezwaar maken tegen verdere verwerking van uw
persoonsgegevens.
U kunt schriftelijk of per e-mail hiertoe een verzoek bij ons indienen:
info@pluspuntrotterdam.nl of Pluspunt, Graaf Florisstraat 41, 3021 CC Rotterdam, onder
vermelding van uw naam, het verzoek en voorzien van uw contactgegevens. Wij doen er alles
aan om uw verzoek of bezwaar zo snel mogelijk te behandelen en in ieder geval binnen 4
weken.
Indien u klachten heeft over de wijze waarop Pluspunt uw persoonsgegevens verwerkt of uw
verzoeken behandelt, kunt u contact opnemen met onze functionaris gegevensbescherming.
Voor andere vragen of opmerkingen over ons privacybeleid kunt u contact met ons opnemen.
Wordt de privacyverklaring wel eens gewijzigd?
Hoewel de privacyverklaring niet vaak zal worden gewijzigd, behouden wij ons het recht voor
deze op ieder moment te wijzigingen. Kijk op onze website voor de laatste versie.
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