
 

Privacyverklaring mei 2018 

Wij respecteren de privacy van alle cliënten van VSGH en dragen er zorg voor dat de 

persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van de 

persoonsgegevens gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is met de eisen die de Algemene 

Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt.  

Wij gaan zorgvuldig om met persoonsgegevens en zullen persoonsgegevens nooit beschikbaar 

stellen aan derden of gebruiken voor andere doeleinden, dan die behoren bij onze 

dienstverlening. 

Wat doet VSGH met uw gegevens? 
We bewaren en gebruiken uitsluitend persoonsgegevens waarvoor u ons toestemming heeft gegeven 

en/of die rechtstreeks aan ons worden opgegeven of die ons ter beschikking zijn gesteld door de 

gemeente Woerden en/of Fermwerk in het kader van onze maatschappelijke en juridische begeleiding 

en gezinsherenigingstrajecten. We gebruiken uw e-mailadres alleen waarvoor deze aan ons is 

opgegeven en verder voor doeleinden die betrekking hebben op onze dienstverlening of voor zover 

daarvoor toestemming is verleend. Deze toestemming(en) is/zijn te allen tijde weer in te trekken door 

dit aan ons telefonisch, per mail of anderszins kenbaar te maken.  

In ons Privacybeleid 2019 leest u meer over de omgang met uw persoonsgegevens en de bescherming 

tegen misbruik van gegevens. 

Inzage, correctie, verwijdering, overdracht 

U heeft het recht om ons te vragen inzage te geven in uw gegevens, deze te corrigeren, aan te vullen, te 

verwijderen of over te dragen aan derden. Dit verzoek kan gedaan worden via één van onze 

medewerkers. Om misbruik te voorkomen kunnen wij u vragen om u adequaat te identificeren. 

Links 

Op onze website staan (hyper)links naar websites van andere organisaties. Wij dragen geen 

enkele verantwoording met betrekking tot het gebruik van uw gegevens door deze organisaties. Wij 

raden aan het privacybeleid van de  betreffende website te lezen. 

Vragen 
Heeft u vragen of opmerkingen over ons privacybeleid, dan kunt u deze richten aan: 

Stichting VSGH 

De Bleek 7 

3447 GV Woerden 

tel.    : 0348 424986  

email: info@vluchtelingensteunpunt.nl 

 


