Amsterdam, 6 juni 2018
Beste deelnemer en partner,
Hierbij informeren wij u over onze privacy verklaring betreffende deelnemers van het project Amargi.
Wij zijn er verantwoordelijk voor dat persoonsgegevens van onze deelnemers op een zorgvuldige
wijze worden geregistreerd en verwerkt.
We hebben deze verklaring opgesteld vanwege de nieuwe Europese privacywetgeving (AVG). Ons
doel is zo transparant mogelijk te zijn in hoe wij met persoonsgegevens omgaan.
Deze privacyverklaring is te vinden op onze website www.amargi.nl.
Als u vragen heeft, kunt u natuurlijk contact met ons opnemen.
Bestuur Amargi

Privacy verklaring
Deze Privacy Verklaring informeert u onder andere over:
•
•
•

De gegevens die wij van deelnemers verzamelen en voor welke doeleinden wij deze
gebruiken.
De maatregelen die wij hebben genomen om persoonlijke informatie te beveiligen.
Welke rechten onze deelnemers hebben met betrekking tot persoonlijke gegevens en hoe
deelnemers deze rechten kunt uitoefenen.

Toepassing
Vereniging Amargi, gevestigd op Feike de Boerlaan 23, Amsterdam, met de projectlocaties Den Haag,
Leeuwarden, Harlingen, Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel, is verantwoordelijk voor de verwerking
van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Contactgegevens
Amargi heeft geen specifieke functionaris toegewezen voor gegevensbescherming. Voor vragen over
de privacyverklaring of uw persoonsgegevens kunt u contact opnemen met de projectleider van
Amargi, Dhr. P. Hilhorst, te bereiken via pieter@amargi.nl .
Persoonsgegevens die wij verwerken
Amargi verwerkt persoonsgegevens van deelnemers die gebruik maken van onze diensten.
Deelt met vrijwilligers
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
• Voor- en achternaam
• Geboortedatum
• Geboorteplaats
• Adresgegevens
• Telefoonnummer
• E-mailadres
• Burgerservicenummer
• Overzicht inkomen
• Overzicht m.b.t. betalingsverplichtingen
• Gegevens over eventuele schulden
• Gegevens over bezittingen
• Contactgegevens van contactpersonen, functionarissen vanuit hun betrokkenheid bij onze
deelnemer
• Gespreksverslagen m.b.t. de deelnemer gemaakt door medewerkers van Amargi
• Correspondentie m.b.t. de financiële ondersteuning aan deelnemers.
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:
• Burgerservicenummer
• Overzicht Inkomen
• Gegevens over schulden
• Gegevens over bezittingen

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
We registreren persoonsgegevens omdat deze gegevens nodig zijn voor het uitoefenen van onze
functie als vereniging van mensen die zich willen bevrijden van geldzorgen en verwerken
persoonsgegevens voor de volgende doelen:
• Het vertegenwoordigen en het behartigen van de belangen van onze leden
• Het ondersteunen van leden bij het maken van een geldplan
• Het kunnen beoordelen of de individuele deelnemer recht heeft op aanvullende
inkomensvoorzieningen en deze wanneer nodig te kunnen aanvragen
• Het ondersteunen bij de belastingaangifte
• Het kunnen toeleiden tot schuldregelende partij(en)
• Het kunnen verantwoorden van onze aanpak en de ontvangen subsidie aan
subsidieverstrekkende partijen, zoals het Rijk en de gemeente
• Het kunnen verantwoorden van onze aanpak voor partners die deelnemers voor Amargi
werven.
• Met de deelnemer contact op te nemen bij wijzigingen en/of als dit nodig is om onze
dienstverlening uit te kunnen voeren
Geautomatiseerde besluitvorming
Amargi of haar medewerkers nemen niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten
over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.
Software
Amargi gebruikt de volgende computerprogramma’s of systemen:
• Dropbox, Word, Excel, PowerPoint, Outlook voor uitvoering werkzaamheden, zoals ordening
gegevens en communicatie.
Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Amargi bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren
waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw contactgegevens bewaren wij voor de duur van 3 jaar
na de beëindiging van het lidmaatschap.
Delen van persoonsgegevens met derden
Amargi verstrekt uw gegevens uitsluitend aan derde partijen indien dit nodig is voor de uitvoering
van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting, en dit altijd met uw
instemming.
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U als deelnemer heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
Als u er van overtuigd bent dat wij zonder wettelijke grondslag of toestemming persoonlijke
gegevens hebben verzameld, dan zullen wij deze informatie verwijderen. Als u uw gegevens wil
wijzigen of laten verwijderen, kunt u contact met ons opnemen.
Wij wijzen u op het feit dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale
toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons
Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Amargi neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om
misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging
tegen te gaan. Als u de indruk hebt dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn
van misbruik, neem dan contact op met pieter@amargi.nl

Webstatistieken en cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Amargi maakt geen gebruik van webstatistieken en cookies.
Deze verklaring geldt automatisch vanaf 25 mei 2018. U hoeft hier verder niets voor te doen.

