Privacyverklaring Inloophuis Oriolus
Wij gaan zorgvuldig met uw gegevens om
In deze privacyverklaring leggen wij uit hoe wij omgaan met de persoonsgegevens van onze gasten,
bezoekers van de website en alle betrokkenen van het Inloophuis Oriolus. We maken helder welke
persoonsgegevens wij verzamelen en voor welke doeleinden wij deze gebruiken. We leggen u ook uit
hoe u uw gegevens kunt inzien, wijzigen of verwijderen.
Stichting Inloophuis Oriolus
Stichting Inloophuis Oriolus, gevestigd aan Beatrixpark 1 te Winterswijk, is verantwoordelijk voor de
verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Gebruik van persoonsgegevens
Bij een bezoek aan inloophuis Oriolus of via de website laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dat
kunnen persoonsgegevens zijn. Wij verwerken niet altijd alle onderstaande gegevens. Afhankelijk van
de activiteiten waaraan u deelneemt en de functionaliteiten die u gebruikt, kunnen wij de volgende
persoonsgegevens verwerken:
• Voor- en achternaam
• Adresgegevens
• Telefoonnummer
• E-mailadres
• Geboortedatum
• Geslacht
• Kankersoort en stadium
• Primair behandelcentrum en verwijzer
• Bezoekdata
• Deelname aan activiteit
• Voorkeursactiviteiten
• Fotomateriaal
• Cookiegegevens (alleen bij gebruik van website)
Doeleinden
Inloophuis Oriolus gebruikt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
• Opname in het gasten-registratiesysteem
• Mailverkeer
• Informatieverstrekking activiteiten en registratie deelname activiteiten
• Selecteren, aanbieden en uitvoeren zorg op maat
• Verzenden van nieuwsbrief, publicaties, etc.
• Optimaliseren en beveiligen van website
Beveiligen en bewaren
Voor medewerkers en vrijwilligers van het inloophuis geldt een geheimhoudingsverplichting. Er zijn
passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot uw
persoonsgegevens te beperken. Wij zorgen dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot
de gegevens. De gegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is.
Delen van persoonsgegevens met derden
Rapportage aan branche organisatie IPSO is kwantitatief van aard en bevat geen persoonsgegevens.
Persoonlijke gegevens verstrekken wij zonder uw toestemming niet aan derden.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U hebt het recht om te weten welke persoonsgegevens er van u verwerkt worden en wat er met uw
persoonsgegevens gebeurt. U mag ze inzien, laten wijzigen als ze onjuist zijn, u mag ook vragen om
de gegevens te verwijderen. Ook mag u uw toestemming (als u die gegeven hebt) weer intrekken. U
kunt uw verzoek sturen naar info@oriolus-achterhoek.nl

