Privacy verklaring
Normal Difference Mind Health Project, gevestigd aan Lepelaarsingel 87c 3083 KD Rotterdam,
is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze
privacyverklaring.
Contactgegevens:
https://www.normal-difference.org/
info@normal-difference.org
NDMHP hecht er groot belang aan alle werkzaamheden uit te voeren conform de AVG.
Persoonlijke gegevens worden met zorg behandeld en beveiligd. De verklaring is van
toepassing op gegevens die in geautomatiseerde- en/of in papieren versies worden verwerkt
door NDMHP.
Het betreft gegevens van medewerkers, deelnemers, donateurs, cliënten en vrijwilligers.
NDMHP verwerkt gegevens volgens de eisen van AVG-wetgeving. Wij willen ook open zijn
over de wijze waarop jouw gegevens door ons worden verwerkt. Daarom lichten wij dit
hieronder toe. Je kunt je persoonlijke gegevens die bij ons geregistreerd staan altijd bij ons
opvragen, inzien, laten wissen of wijzigen.
Doel van het gebruik van de gegevens.
NDMHP verzamelt en verwerkt persoonsgegevens voor duidelijk en vooraf bepaalde
doeleinden, omdat dit noodzakelijk is voor onder andere:
• het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten;
• het voeren van de deelnemers-, vrijwilligers- en donateursadministratie;
• het aanbieden van diensten, het sturen van een nieuwsbrief, promotie en
marketingdoeleinden;
• het realiseren van een goede koppeling tussen deelnemer en vrijwilliger in het kader
van de vrijwilligersactiviteiten;
• het bevragen van deelnemers, vrijwilligers en donateurs en het doen van onderzoek;
• het registreren van jouw instellingen en voorkeuren ten aanzien van het gebruik van
de website (via cookies);
• het aangaan van een samenwerking met derde partijen;
• onze bedrijfsvoering; - het voldoen aan een wettelijke verplichting;

Welke persoonsgegevens verzamelt NDMHP?
NDMHP verzamelt verschillende categorieën persoonsgegevens:
• NAW-gegevens (naam, adres, woonplaats);
• bankrekeningnummer (IBAN);
• telefoonnummer;
• leeftijd of geboortedatum;
• geslacht;
• e-mailadres;
• zo nodig: andere noodzakelijke gegevens voor de uitvoering van de activiteit waarvoor
je je hebt aangemeld;
• interactiegegevens (bijvoorbeeld informatie die wordt ontvangen wanneer je contact
opneemt met ons. Er wordt bijvoorbeeld een notitie van het gesprek met de
deelnemers opgeslagen).
• Verzekeringsgegevens.
• Voortgangsrapportages, gespreksverslagen en andere gegevens noodzakelijk met het
oog op het uitoefenen van werkzaamheden van NDMHP
NDMHP kan bijzondere persoonsgegevens verwerken. Dat betreft gegevens, zoals
gezondheidsgegevens, die voor deelname of uitvoering van de activiteiten NDMHP
noodzakelijk zijn. Hiervoor wordt expliciet toestemming gegeven. NDMHP verzamelt
persoonsgegevens direct bij jou, maar in voorkomende gevallen ook via derden, voor zover
dat in overeenstemming is met de AVG.
Bewaartermijn gegevens.
NDMHP bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te
realiseren waarvoor gegevens worden verwerkt. Uitzondering hierbij zijn gegevens waarbij de
bewaartermijn wettelijk is voorgeschreven.
Gegevens inzien, wijzigen, opvragen, wissen/vernietigen, beperking verwerking.
Als NDMHP gegevens van jou verwerkt heb je het recht om deze gegevens in te zien, op te
vragen, te wijzigen, te wissen/vernietigen of te beperken. Als een van deze zaken speelt kan je
een afspraak maken met de organisatie. NDMHP zal binnen maximaal 4 weken reageren op
uw verzoek.
Toegang tot gegevens/bescherming van gegevens.
NDMHP heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik,
verlies, onbevoegde toegang, ongewenste bekendmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te
gaan. Mocht je desondanks toch een klacht hebben over de omgang met uw gegevens kunt
contact opnemen met via het emailadres info@normal-difference.org. Er wordt dan binnen 5
werkdagen contact met u opgenomen.

