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Thuishulpcentrale De Brug (hierna afgekort als THC De Brug) verwerkt persoonsgegevens. 
Wij willen hierover graag duidelijk en transparant zijn.  

 
Wat zijn persoonsgegevens? 

Dit zijn gegevens die iets over jou zeggen. Bijvoorbeeld je naam, adres, leeftijd. Wanneer 
(een combinatie hiervan) deze gegevens naar jou herleid kunnen worden spreken we over 
persoonsgegevens. Bijvoorbeeld je adres of e-mailadres. Maar bijvoorbeeld ook je voornaam 
samen met je geboortedatum. Wanneer anderen die persoonsgegevens hebben, moeten ze 
daar zorgvuldig mee omgaan. Ook foto’s en video’s worden gezien als persoonsgegevens.   

 
Van wie verwerkt THC De Brug persoonsgegevens? 

THC De Brug verwerkt persoonsgegevens van mensen met wie wij direct of indirect een 
relatie hebben, willen krijgen of hebben gehad. Dat zijn bijvoorbeeld gegevens van: 

• Personen die een beroep doen op THC De Brug omdat zij een hulpvraag hebben; 
• Personen die door THC De Brug als vrijwilliger worden ingezet bij hulpvragers; 
• Personen die bij THC De Brug een bestuursfunctie vervullen; 
• Personen die aan een bedrijf of organisatie verbonden zijn, waar THC De Brug een 

relatie mee heeft, wil krijgen of heeft gehad. 
 

Waarvoor verwerkt THC De Brug persoonsgegevens? 

Als je om inzet van een vrijwilliger van THC De Brug vraagt hebben we persoonsgegevens 
nodig. Dit geldt eveneens als je vrijwilliger bij THC De Brug wil worden. Met behulp van je 
gegevens kunnen we je hulpvraag op de juiste manier inschrijven en bij vrijwilligers kunnen 
we vermelden voor welk soort inzet zij beschikbaar zijn.  

 

Wij gebruiken je naam en adresgegevens bijvoorbeeld om contact met je te onderhouden, je 
te informeren over De Brug gerelateerde zaken en om een optimale match te realiseren 
tussen hulpvrager en vrijwilliger. Maar ook als je een vraag stelt, verwerken wij je gegevens 
om je zo goed mogelijk van dienst te zijn. 

 

 



 

 

 

 

Gegevens kunnen ook gebruikt worden voor promotie doeleinden. Bijvoorbeeld voor het 
verzenden van artikelen en de nieuwsbrief die THC De Brug periodiek uitgeeft, de website 
en Facebook. Hierover wordt altijd je persoonlijke goedkeuring gevraagd.  

 
Verwerkt THC De Brug ook bijzondere persoonsgegevens? 

Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens, bijvoorbeeld over gezondheid, 
strafrechtelijk verleden en etnische gegevens.  

 
Wij verwerken alleen bijzondere persoonsgegevens als wij dat moeten, op basis van de wet, 
met jouw toestemming of als je dat ons vraagt. In het laatste geval verwerken wij deze 
gegevens alleen als dat noodzakelijk is voor onze dienstverlening.  

Gegevens die volgens de wet niet mogen worden opgeslagen, zoals een BSN nummer, 
worden niet geregistreerd.  

Hoe gaat THC De Brug met mijn persoonsgegevens om? 

Je persoonsgegevens worden zorgvuldig bewaard  en niet langer dan noodzakelijk.  

 
Wie kan er bij mijn persoonsgegevens? 

Uitsluitend het professionele team van THC De Brug kan bij jouw persoonsgegevens. Deze 
zijn opgeslagen in een beveiligd registratiesysteem.  

Bij deelname aan trainingen en evenementen die THC De Brug organiseert volgt hiervan ook 
registratie.   

 

THC De Brug wisselt uitsluitend persoonsgegevens uit voor het doel waarvoor zij bestaat. 
Denk hierbij aan het koppelen van een geschikte vrijwilliger aan een passende hulpvraag. 

Aan samenwerkende organisaties, bijvoorbeeld Thuiszorg wordt uitsluitend relevante 
informatie gedeeld die van belang zijn voor een goede matching. Hulpvragers ondertekenen 
hiertoe een schriftelijke akkoordverklaring. 

 

 
 



 

 
 
 
Bezoekers van de website 

THC De Brug verzamelt gegevens die nodig zijn om de website zo goed mogelijk te kunnen 
tonen en eventueel te verbeteren. De website detecteert bijvoorbeeld zelf of u onze website 
bezoekt met bijv. een laptop, ipad of smartphone. De website wordt dan zo ideaal mogelijk 
weergegeven. Ook wanneer u contact met ons opneemt, ontvangen wij van u bepaalde 
gegevens die wij opslaan, zoals de gegevens in het aanvraagformulier voor het aanvragen 
van een vrijwilliger of het formulier om vrijwilliger te worden. 

Ook verzamelen we algemene gegevens van bezoekers van onze website. Met deze 
gegevens kunnen we analyseren op welke punten de website kan worden aangepast voor 
een nog betere gebruikerservaring. Dit gebeurt door middel van een cookie van Google 
Analytics. Gegevens die daarbij worden gegenereerd zijn geanonimiseerd en dus niet 
herleidbaar tot een persoon. 

Voorbeelden van het gebruiken van de gegevens die we halen via deze cookie zijn het 
kunnen inzien hoeveel bezoekers de website genereert, welke webpagina’s (veel) worden 
bezocht en waar de bezoeker globaal gezien vandaan komen. Met deze gegevens kunnen 
wij op een privacy-vriendelijke manier de website analyseren en verbeteren. 

 

Niewsbriefmodule 

THC De Brug maakt gebruik van een white label nieuwsbrief module, van Nederlandse 
makelij. De data staat dan ook op een zwaar beveiligde server in Nederland. Wanneer u zich 
aanmeldt voor onze nieuwsbrief, bewaren we uw naam en e-mailadres. Wij kunnen 
bovendien zien of u de nieuwsbrief geopend hebt en op welke links u geklikt heeft. Deze 
informatie wordt enkel voor statistische doeleinden gebruikt. 

 

Hoelang worden mijn gegevens bewaard? 

Gegevens worden bewaard om statistische informatie te genereren, zoals bijvoorbeeld tbv 
het jaarverslag en subsidienten. Nadat de overeenkomst met THC De Brug is verbroken 
worden de persoonsgegevens nog maximaal drie jaren bewaard. 

 

Kan ik zien wat THC De Brug van mij verwerkt? 

Het is altijd mogelijk inzage te krijgen in de gegevens die THC De Brug van jou verwerkt. 
Hiervoor kan je contact opnemen met THC De Brug via info@thcdebrug.nl 



 

 

 

Waar kan ik terecht met een vraag of klacht? 

We gaan ervan uit dat geschillen in goed overleg opgelost worden. Bij conflicten tussen 
vrijwilliger en coördinator bemiddelt het bestuur.  
Daarnaast hanteert THC De Brug een klachtenprocedure voor klachten of geschillen van 
vrijwilligers en medewerkers over het handelen van de organisatie. Wanneer je, samen met 
de betrokkenen, het meningsverschil niet kunt oplossen, kun je gebruik maken van het 
klachtenreglement van MantelzorgNL. Dit kan betekenen dat een onafhankelijke 
klachtencommissie wordt gevraagd een uitspraak te doen. Deze uitspraak is bindend.  
 

Wijzigingen privacybeleid  

THC De Brug behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacybeleid. 
Het privacybeleid wordt op de website van THC De Brug gepubliceerd.  

 

 


