
 
 

Privacyregeling /AVG Hans Wopereis bezieling en leiderschap 

Voor Hans Wopereis bezieling en leiderschap is privacy van de deelnemers belangrijk. De 
(persoons)gegevens van de deelnemers worden beschermd en uiterst zorgvuldig gebruikt conform 
de eisen van de wet. Gegevens worden niet met derden gedeeld. Indien gewenst, kan een 
deelnemer zijn/haar gegevens inzien en aanpassen. Bedrijven waar Hans Wopereis bezieling en 
leiderschap mee samenwerkt (automatisering, website, database etc.) hebben een overeenkomst 
getekend dat zij alle zorgvuldigheid in acht nemen om de privacy te beschermen. 

Wat gebeurt er met persoonsgegevens? 
Wij hebben persoonsgegevens nodig om een deelnemer in te kunnen schrijven voor een van de 
activiteiten. Daarbij hebben we zorgvuldig gekeken dat we zo min mogelijk informatie vragen. De 
informatie wordt bij ons opgeslagen in een beveiligde database. Als een deelnemer na vijf jaar niet 
meer actief deelneemt, worden de gegevens uit database verwijderd. Als een deelnemer actief 
deelneemt aan een opleiding of traject worden de gegevens tien jaar bewaard. 

Deelname aan trajecten en activiteiten 
Wanneer een deelnemer bij ons een traject volgt, ontvangen de deelnemers een deelnemerslijst. Op 
de lijst staan naam, adres en telefoonnummer. Ook sturen wij mogelijke dieet- en kamerwensen 
naar de locaties waar onze activiteiten plaatsvinden. Op het inschrijfformulier geeft de deelnemer 
toestemming om dit te doen.  

Versturen van mailingen 
Voor mogelijke mailingen die we versturen, zullen we expliciet om toestemming vragen. Indien een 
deelnemer dit niet wenst, kan de deelnemer zich daarvoor uitschrijven.  

Controleren en aanpassen 
Een deelnemer kan te allen tijde zijn/haar gegevens die bij Hans Wopereis bezieling en 
leiderschap bekend zijn opvragen en inzien, laten aanpassen of laten verwijderen. Ook kan een 
deelnemer te allen tijde toestemming voor een bepaalde verwerking intrekken. Een deelnemer kan 
een klacht indienen indien men van mening is dat Hans Wopereis en bezieling en leiderschap 
bovenstaande niet waarmaakt. De klacht kan per e-mail worden gestuurd aan Helma Dommerholt, 
secretariaat@hanswopereis.nl. Zij is privacy toezichthouder voor Hans Wopereis bezieling en 
leiderschap. 

 


