PRIVACYVERKLARING Saeed Zwolle
Laatst gewijzigd op 01-03-2020
Dit is een privacyverklaring van Saeed Zwolle, Gevestigd te Zwolle en ingeschreven in het
handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 76998118. Deze privacyverklaring
omschrijft welke persoonsgegevens 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 conform de eisen van de Algemene Verordening
Gegevensbescherming.
1. GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS
1.1 Wij verwerken (mogelijk) de volgende persoonsgegevens van u indien u:
a) Via het contactformulier contact met ons opneemt;
b) Zich inschrijft of deelneemt voor een door ons georganiseerd evenement;
c) Zich aanmeldt als deelnemer of als vrijwilliger voor activiteiten van Saeed Zwolle.
1.2 Wij verzamelen daarbij de volgende (persoons)gegevens:
a) Naam, voornamen, voorletters, titulatuur, geslacht, geboortedatum, adres, telefoonnummer,
e-mail en soortgelijke voor communicatie benodigde gegevens
b) Nationaliteit en geboorteplaats (in sommige gevallen)
c) Gegevens over gevolgde en te volgen opleidingen, cursussen en stages;
d) Gegevens over de huidige betaalde of vrijwillige werkzaamheden.
e) Gegevens over de talenkennis.
f) Gegevens over afspraken (bijvoorbeeld trainingsdata).
g) Gegevens over de voorkeuren, motivatie en leerbaarheid (alleen in geval van inschrijving als
deelnemer).
h) Gegevens over de Inkomenssituatie: alleen vaststelling of het gaat om bijstandsuitkering.
(Alleen in geval van inschrijving als deelnemer).
i) Andere gegevens met het oog op het vervullen van de functie, die door de betrokkene zijn
verstrekt of die hem bekend zijn;
j) Andere dan de onder a tot en met h bedoelde gegevens waarvan de verwerking wordt
vereist ingevolge of noodzakelijk is met het oog op de toepassing van een wettelijk
1.3 Wij kunnen deze gegevens gebruiken voor de afhandeling van een contactformulier, het beheer
van de database van vrijwilligers en deelnemers of voor de verdere verwerking in onze administratie.
Van deelnemers aan onze programma’s verwerken wij de gegevens die nodig zijn voor de uitvoering
van deze programma’s. Bij de verwerking van persoonsgegevens maken wij gebruik van de diensten
van derden voor de ondersteuning van onze organisatie, bijvoorbeeld op het gebied van ICT. Met
deze derden sluiten wij verwerkersovereenkomsten zoals de wetgeving dit vereist.
Het opslaan en gebruiken van deze gegevens doen wij met als doel:
a) Het leggen van contact;
b) Het informeren en doorsturen van relevante informatie over bijeenkomsten, producten en
diensten;
c) Het uitnodigen voor bijeenkomsten;
d) Het direct kunnen benaderen in geval van een acute situatie;
e) Werving en behoud van de vrijwilligers en deelnemers;
f) Het opleiden/scholen;
g) Het verrichten van al die administratieve beheer- en uitvoeringswerkzaamheden ten aanzien
van de vrijwilligers en deelnemers die, gelet op de doelstelling van Saeed Zwolle,
noodzakelijk, gebruikelijk of wenselijk zijn.

h) Het kunnen verrichten van alle (overige) activiteiten die gebruikelijk zijn voor het uitvoeren
van de activiteiten van Saeed Zwolle zoals het online informeren van de verrichtingen van
deelnemers ten behoeve van het aanboren van hulp of steun.
i) Voor de interne verwerking in het kader van een verantwoord beheer van de database van
deelnemers, o.a. voor uitvoering coachings- en trainingstrajecten.
j) Verder gebruiken wij uw persoonsgegevens voor relatiebeheer om u te informeren over onze
activiteiten.
2. RECHTSGRONDEN VOOR DE VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS
2.1 Volgens de wet mag Saeed Zwolle alleen persoonsgegevens verwerken als daarvoor één van de
wettelijke grondslagen geldt. We hanteren de volgende rechtsgronden voor de verwerking van
persoonsgegevens:
a) In het kader van het uitvoeren van een overeenkomst. Bijvoorbeeld als u als deelnemer of als
vrijwilliger zich inzet bij Saeed Zwolle.
b) Vanuit een wettelijke verplichting (waaronder boekhoudkundige verwerking en fiscale
verplichtingen en verplichtingen of andere dwingende wet- en regelgeving).
c) In verband met de gerechtvaardigde belangen van Saeed Zwolle. Bijvoorbeeld omdat u zich
heeft aangemeld als vrijwilliger voor een van onze projecten en wij contact met u willen
opnemen.
Wanneer een van bovenstaande rechtsgronden niet van toepassing zijn op een verwerkingsactiviteit
(denk aan het versturen van een nieuwsbrief), zijn wij genoodzaakt om toestemming te vragen. U
kunt deze toestemming te allen tijde intrekken.
3. INFORMATIE, WIJZIGING, CORRECTIE, WISSING, OVERDRACHT EN BEZWAAR
3.1 U kunt contact opnemen met Saeed Zwolle via info@saeedzwolle.nl voor:
(a) meer informatie over de wijze waarop wij persoonsgegevens van u verwerken;
(b) vragen naar aanleiding van deze privacyverklaring;
(c) inzage in de persoonsgegevens die wij met betrekking tot u verwerken;
(d) correctie, beperking, wissing of overdracht van uw gegevens;
(e) bezwaren of klachten tegen het gebruik van uw gegevens door Saeed Zwolle. Wanneer u
ontevreden bent over de afhandeling van u bezwaar of klacht, kunt u een klacht indienen bij de
Autoriteit Persoonsgegevens.
4. BEVEILIGING VAN UW GEGEVENS
4.1 Wij zullen uw gegevens uitsluitend gebruiken voor de in deze privacyverklaring
Genoemde doeleinden en wij zullen daarbij adequate technische en organisatorische maatregelen
treffen om uw gegevens te beveiligen. Derden zijn:
(a) Leveranciers (ten behoeve van veilig stellen persoonsgegevens).
(b) Onderwijsinstellingen (ten behoeve van een juiste weging voor plaatsing werk of onderwijs).
(c) Gelieerde bedrijven (ten behoeve van plaatsing deelnemer op een arbeidsplek).
(d) Gemeenten waarmee wij zijn gecontracteerd. (Ten behoeve van registratie woonplek en
uitkeringssituatie deelnemer).
4.2 Wij kunnen foto’s van bezoekers en/of deelnemers aan onze activiteiten publiceren op onze
website, tenzij u daartegen uitdrukkelijk en gemotiveerd bezwaar aantekent (zie onder punt 3).
4.3 Een cookie is een klein tekstbestandje dat, bij bezoek aan de website, wordt geplaatst op de
harde schijf van uw computer. Een cookie bevat gegevens, zodat u als bezoeker kan worden herkend,
telkens als u de website bezoekt. Het is dan mogelijk om de website speciaal op u in te stellen. Wij
gebruiken functionele cookies om het gebruik van onze website voor u te optimalieren.

Daarnaast zijn op deze website cookies geplaatst van Google Analytics. De cookies van Google
Analytics op deze site hebben als doel het bijhouden van de bezoekersstatistieken, zodat we de
website steeds kunnen optimaliseren. De gegevens die we via Google Analytics verzamelen worden
geanonimiseerd verwerkt, waarbij ook het ip-adres wordt gemaskeerd.
Op onze website staan video’s die afkomstig zijn van YouTube. Wanneer u de pagina met een
YouTube video opent, plaatst YouTube cookies op uw website of mobiele apparaat. Voor het
cookiebeleid van YouTube verwijzen wij u naar hun privacy statement.
5. BEWAREN VAN UW GEGEVENS
Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk gelet op het doel van de verwerking of
andere wetgeving die het bewaren verplicht.
6. WIJZIGINGEN PRIVACYVERKLARING
6.1 Het kan voorkomen dat deze verklaring in de toekomst wordt gewijzigd. Wij bevelen daarom aan
Om deze privacyverklaring regelmatig te blijven raadplegen
7. Contact
Als u vragen heeft kunt u ons bereiken op:
Saeed Zwolle
Drostenstraat 2
8011 MT Zwolle
info@saeedzwolle.nl
Tel: 06 57581400

