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Uw privacy is voor Stichting Vrienden van Yulius groot belang. Wij houden ons dan ook aan de 

algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Dit betekent dat uw gegevens veilig zijn bij ons 

en dat wij er zorgvuldig mee omgaan. In deze privacyverklaring leggen we uit wat we bij Stichting 

Vrienden van Yulius doen met informatie die we over u te weten komen. 

Doel van de gegevensverwerking is het bieden van voorzieningen en activiteiten aan cliënten die 

niet op een andere manier kunnen worden betaald.  

De grondslag voor verwerking van uw gegevens is 

 Voor cliënt en medewerker het verzoekformulier 

 Voor donateurs het donatieformulier. 

In AVG termen zijn het verzoekformulier en de gift te zien als een overeenkomst. 

 

Verzoekformulier 

Met het verzoekformulier kunnen medewerkers van Yulius namens de cliënt aanvragen doen voor 

cliënten.  

Op het formulier worden ingevuld de persoonsgegevens van de aanvrager (naam en e-mailadres) en 

van de cliënt (naam, verblijfssituatie, financiële situatie). Deze gegevens hebben wij nodig om 

contact over het verzoek op te nemen en om het verzoek te kunnen beoordelen en behandelen. 

Alleen de bestuursleden van de Stichting Vrienden van Yulius en de Kascommissie (bestaande uit de 

directeur en manager Financiën van Yulius) hebben voor dit doel toegang tot deze gegevens. Wij 

bewaren deze informatie tot vier jaar na afsluiting van de behandeling van het verzoek. 

Donateurs 

Wanneer u donateur bij ons wordt, gebruiken wij uw persoonsgegevens om uw gift te kunnen 

verwerken en contact met u te hebben. Hiervoor gebruiken wij uw naam, adres, betalingsgegevens 

en e-mailadres. Deze hebben wij nodig vanwege het contact dat we met u hebben. Wij bewaren 

deze informatie tot een jaar na beëindiging van het donateurschap.  

Verstrekking aan andere bedrijven of instellingen 

Wij geven uw persoonsgegevens niet zonder uw toestemming aan andere bedrijven, instellingen of 

instanties. 
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Beveiliging 

Wij nemen passende technische en organisatorische maatregelen om persoonsgegevens te 

beveiligen tegen verlies, misbruik, onbevoegde toegang en andere ongewenste handelingen met 

persoonsgegevens. Deze maatregelen zijn volgens wettelijke richtlijnen. 

Wijzigingen in deze privacyverklaring 

Door ontwikkelingen zoals nieuwe wet- en regelgeving kan het nodig zijn om deze privacyverklaring 

te wijzigen. U vindt de laatste versie altijd op deze webpagina. 

Inzage, wijzigen en verwijderen van je gegevens 

Als u vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, dan kunt u altijd contact 

met ons opnemen. Zie de contactgegevens hieronder.  

U hebt de volgende rechten:  

 uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen; 

 inzage in de precieze persoonsgegevens die we over u hebben; 

 het laten corrigeren van fouten; 

 het laten verwijderen van uw persoonsgegevens – behalve als verwijderen niet mogelijk is 

zoals bij financiële gegevens het geval kan zijn; 

 intrekken van eerder gegeven toestemming voor bijvoorbeeld het delen van gegevens; 

 het meenemen van gegevens die u heeft aangeleverd, zoals het verzoekformulier, in 

elektronische vorm. Dit heet het recht op dataportabiliteit;  

 bezwaar maken tegen een bepaald gebruik van uw gegevens. 

 

Let op dat u altijd duidelijk aangeeft wie u bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van 

de verkeerde persoon tonen, aanpassen of verwijderen. Indien wij dat nodig achten, vragen wij u 

om een legitimatiebewijs bij het uitoefenen van uw rechten. 

Vraag of klacht 

Als u vragen heeft of vindt dat wij niet op de juiste manier met uw gegevens omgaan, dan wordt u 

verzocht contact op te nemen met het secretariaat – zie de contactgegevens hieronder. Als u er met 

het secretariaat niet uitkomt, kunt u contact opnemen met de functionaris gegevensbescherming 

van Stichting Yulius. Dit is de heer G. (Gert-Peter) Noordegraaf, g.noordegraaf@yulius.nl. Ook kunt 

u zich wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens.  

Contactgegevens Stichting Vrienden van Yulius 

Vestigingsadres: Burgemeester de Raadtsingel 93c, 3311 JG  Dordrecht 

E-mailadres: vriendenvan@yulius.nl 

Telefoonnummer: 088 405 40 07 
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