
Privacyverklaring Stichting SeniorenStudent 
 

Stichting SeniorenStudent (hierna: ‘Stichting SeniorenStudent’, ‘ons’ of ’wij’) hanteert een strikt privacybeleid. Wij nemen jouw 

privacy uiterst serieus en gaan zorgvuldig met jouw persoonlijke informatie om. Stichting SeniorenStudent verwerkt 

persoonsgegevens in de hoedanigheid van verwerkingsverantwoordelijke overeenkomstig de toepasselijke wet- en regelgeving, 

waaronder de Europese Algemene Verordening gegevensbescherming (hierna: de ‘AVG’).  

 

Deze privacyverklaring geeft aan hoe Stichting SeniorenStudent omgaat met privacygegevens en welke rechten jij met betrekking 

tot jouw gegevens hebt.  

 

De privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 20-3-2020. Stichting SeniorenStudent behoudt zich het recht voor deze 

privacyverklaring eenzijdig te wijzigen of aan te vullen door middel van het aanpassen van deze pagina. Je wordt dan ook 

aangeraden deze pagina regelmatig te bezoeken.  

 

1. Verwerkingsverantwoordelijke 
Als verwerkingsverantwoordelijke wordt beschouwd:  

 

Stichting SeniorenStudent  

Asterweg 20-K5 

www.stichtingseniorenstudent.nl 

info@stichtingseniorenstudent.nl 

020-3080916 

KvK: 60644354 

 

2. Persoonsgegevens die verzameld worden 
Met persoonsgegevens wordt alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon bedoeld. Stichting 

SeniorenStudent kan (mogelijk) de volgende persoonsgegevens verwerken: 

● Contactgegevens zoals je voornaam, initialen en achternaam, adres, e-mailadres en telefoonnummer(s); 

● Gegevens betreffende het apparaat dat je gebruikt om onze website te bezoeken, zoals een IP adres; 

● Gegevens betreffende je bezoek aan onze website; 

● Persoonsgegevens die je ons verstrekt ten behoeve van een inschrijving, het maken van een profiel of sollicitatie, zoals 

je voor- en achternaam, geboortedatum, adres, telefoonnummer, nationaliteit, burgerlijke staat en alle overige in je 

intake of inschrijving vermelde persoonsgegevens; 

● Alle overige op jou betrekking hebbende persoonsgegevens die je ons verstrekt of die wij kunnen verkrijgen (of hebben 

verkregen) in verband met de doeleinden en op basis van de grondslagen zoals die hieronder worden vermeld. 

3. Hoe komen wij aan jouw persoonsgegevens?  

● Wanneer je jouw persoonsgegevens aan ons verstrekt of hebt verstrekt; 

● Wanneer je rechtstreeks met ons communiceert (via e-mail, telefoon of brief);  

● Wanneer wij onze technologische hulpmiddelen en technologische diensten controleren, waaronder controle op de 

e-mails die van en naar Stichting SeniorenStudent verzonden zijn. 

Als algemene regel verzamelt Stichting SeniorenStudent rechtstreeks persoonsgegevens van jou of (als je een zakelijke (potentiële) 

klantrelatie met ons hebt of je werkzaam bent bij één van onze leveranciers) van het bedrijf waarvoor je werkt. Van tijd tot tijd 

kan Stichting SeniorenStudent echter ook persoonsgegevens verzamelen via andere bronnen, zoals aan haar gelieerde 

ondernemingen, derde dienstverleners waarvan zij gebruik maakt of publiekelijk toegankelijke bronnen en registers, zoals het 

handelsregister van de Kamer van Koophandel. 

 

4. Opslag van persoonsgegevens 



De verzamelde gegevens worden opgeslagen in een eigen relatiebeheersysteem. Dit systeem is streng beveiligd. De gegevens 

zullen op geen enkele manier beschikbaar worden gesteld aan derden. Ze zullen niet worden uitgeleend, verhuurd of verkocht, 

noch op een andere manier openbaar worden gemaakt. 

 

5. Doeleinden en grondslagen voor de verwerking van persoonsgegevens 
Stichting SeniorenStudent verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden: 

● Om onze diensten aan te bieden; 

● Om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen die op ons rusten;  

● Voor marketingactiviteiten, zoals nieuwsbrieven, uitnodigingen voor onze bijeenkomsten en andere 

marketingcommunicatie die voor jou van belang kan zijn; 

● Voor het behandelen van jouw sollicitatie of om voor jou een profiel aan te kunnen maken 

● Voor het maken van statistieken over het gebruik van onze website en/of om onze website te analyseren en te 

verbeteren; 

 

Stichting SeniorenStudent verwerkt jouw persoonsgegevens op basis van een of meer van de volgende grondslagen: 

● De uitvoering van een overeenkomst; 

● Het voldoen aan een wettelijke verplichting; 

● Een gerechtvaardigd belang; 

● Jouw toestemming. 

Stichting SeniorenStudent verzekert dat de gegevens alleen beschikbaar zijn voor mensen die een legitiem belang hebben de 

gegevens in te zien en toegang tot de gegevens nodig hebben.  

 

6. Delen van persoonsgegevens 
Voor de doeleinden zoals in dit privacy statement beschreven kan Stichting SeniorenStudent jouw persoonsgegevens delen met 

derden, waaronder, maar niet beperkt tot: 

● Derden die voor ons relevant zijn voor de diensten die wij verstrekken, zoals zorginstanties, hulpverleners, familieleden, 

vrijwilligers die via Stichting SeniorenStudent actief zijn, senioren die bij Stichting SeniorenStudent ingeschreven staan. 

● De aan Stichting SeniorenStudent gelieerde organisatie de Vinderij BV (Careibu) 

● Derden zoals gemeentebesturen en bepaalde instanties, om aan wettelijke verplichtingen te kunnen voldoen; 

● Externe leveranciers zoals ICT leveranciers, boekhouding of andere leveranciers aan wie wij bepaalde ondersteunende 

diensten uitbesteden.  

Doorgifte van jouw persoonsgegevens aan bovengenoemde derde partijen vindt alleen plaats voor de in deze privacyverklaring 

genoemde doeleinden en uitsluitend op basis van de in deze privacyverklaring vermelde grondslagen.  

 

Derden aan wie wij jouw persoonsgegevens verstrekken zijn zelf tevens verantwoordelijk voor de naleving van de 

privacywetgeving. Voor zover een derde jouw persoonsgegevens verwerkt in de hoedanigheid van een verwerker van Stichting 

SeniorenStudent, sluit Stichting SeniorenStudent met deze derde een verwerkersovereenkomst die aan de in de AVG omschreven 

vereisten voldoet. 

 

Mocht het nodig zijn dat wij jouw persoonsgegevens in het kader van onze activiteiten doorgeven aan een ontvanger in een land 

buiten de Europese Economische Ruimte, dan zullen wij er alles aan doen dat dergelijke doorgifte van de gegevens in 

overeenstemming is met de geldende wet- en regelgeving. 

 

Persoonsgegevens van klanten of dienstverleners worden alleen na wederzijdse toestemming met 

elkaar gedeeld. 

 

7. Bewaartermijn  
Wij zullen om de hierboven beschreven doeleinden te vervullen, informatie over jouw niet langer bewaren dan nodig is. De 

bewaartermijn voor elke categorie persoonsgegevens is gebaseerd op toepasselijke wettelijke vereisten en op het doeleinde 

waarvoor de informatie wordt verzameld en gebruikt. 



 

8. Beveiliging  
Stichting SeniorenStudent heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te 

beveiligen tegen verlies of andere vormen van onrechtmatige verwerkingen. Deze maatregelen zorgen voor een 

beveiligingsniveau dat past bij de gegevens die wij verwerken. Mocht je vragen hebben over de beveiliging van jouw 

persoonsgegevens, of als er aanwijzingen van misbruik zijn, dan wordt je verzocht contact met ons op te nemen via 

info@stichtingseniorenstudent.nl. 

 

9. Besluitvorming 
Stichting SeniorenStudent maakt geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming. 

 

10. Jouw rechten  
● Als betrokkene beschik je over een aantal rechten:  

● Het recht op inzage. Dit betekent dat je een verzoek kan doen om inzage te krijgen in de persoonsgegevens die wij van 

jou verzameld hebben;  

● Het recht op rectificatie of verbetering van jouw gegevens indien deze onjuist of onvolledig zijn;  

● Het recht op verwijdering van jouw persoonsgegevens. Daarbij dient je er rekening mee te houden dat zich 

omstandigheden kunnen voordoen waarin wij verplicht zijn jouw gegevens te bewaren om aan onze juridische en 

wettelijke verplichtingen te voldoen;  

● Het recht om bezwaar te maken tegen of te verzoeken om beperking van de verwerking van jouw persoonsgegevens;  

● Het recht op dataportabiliteit. Dit houdt in dat je het recht hebt jouw gegevens te ontvangen in een gestructureerde, 

gangbare en machinaal leesbare vorm. Daarbij heb je het recht deze gegevens aan een andere verantwoordelijke over 

te dragen;  

● Het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthouder de Autoriteit Persoonsgegevens;  

● Het recht om de gegeven toestemming in te trekken.  

 

11. Cookies 
Stichting SeniorenStudent maakt gebruik van cookies op haar website. Een cookie is een klein tekstbestand dat door een 

webbrowser op je computer wordt opgeslagen. Je kunt het gebruik van cookies blokkeren door de instellingen in je webbrowser 

aan te passen. Dit kan dan echter wel van invloed zijn op het functioneren van de website. 

 

De website maakt gebruik van functionele cookies, analytische cookies en tracking cookies.  

 

De volgende cookies kunnen via de website zonder jouw voorafgaande toestemming worden geplaatst: 

● Functionele cookies: Met als doel de website goed te laten functioneren 

● Analytische cookies: Met als doel bezoekersstatistieken bij te houden om beter inzicht te hebben in het  

functioneren van de website 

 

De volgende cookies kunnen via de website met jouw voorafgaande toestemming worden geplaatst:  

● Tracking cookies Met als doel onze online campagnes te volgen, die ook gericht adverteren mogelijk  

maken. 

 

12. Contact  
Mocht je nog nadere informatie willen ontvangen of mocht je klachten hebben over de verwerking van jouw persoonsgegevens, 

dan kun je schriftelijk contact met Stichting SeniorenStudent opnemen via: info@stichtingseniorenstudent.nl. 

 

 

 


