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Gelegenheid tot wijzigen
Tijdens de uitgifte op donderdag is er gelegenheid om uw wijzigingen door te geven. U dient dit vooraf aan
te geven en zal bij voorkeur plaatsvinden tijdens een evaluatie of uitschrijvingsgesprek.

Een wijziging aanvragen
Als u een wijziging wilt aanvragen of gebruik wilt maken van uw andere rechten, dan dient u hiervoor uw
legitimatiebewijs mee te nemen! Na het gezamenlijk invullen van het wijzigingsformulier vragen we ter
bevestiging uw handtekening.
U heeft recht op de volgende wijzigingen:

1. Inzage van de persoonsgegevens
Inzage van de persoonsgegevens zoals die bij ons bekend zijn. Dit zijn de gegevens zoals deze door u
verstrekt en ondertekend zijn bij het intakegesprek.

2. Wijzigen van de persoonsgegevens (rectificatie)
Het recht om uw gegevens te laten wijzigen indien uw gegevens bij ons niet correct (meer) geregistreerd
zijn.

3. Overdraagbaar document
U kunt van ons een kopie krijgen van uw eigen persoonsgegevens die bij ons bekend zijn. Deze gegevens zijn
dan bijvoorbeeld gemakkelijk aan te leveren bij een andere instantie.

4. Verwijderen van de persoonsgegevens
Wanneer uw persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of
verwerkt, zullen wij ze uit onze bestanden verwijderen*.
Daarnaast kunt u op elk moment zelf verzoeken om de verzamelde persoonsgegevens te (laten)
verwijderen* uit onze systemen. Dit betekend dat u vanaf dat moment ook geen gebruik meer kunt maken
van onze diensten.

5. Vergetelheid van persoonsgegevens
U heeft recht op vergetelheid, wat inhoud dat ook personen of instanties die uw gegevens via ons verkregen
hebben uw gegevens uit hun systemen moeten verwijderen*. Wij zullen in dit geval bij deze derden
verzoeken om uw gegevens ook te laten verwijderen*.

6. Beperking in de verwerking van de persoonsgegevens
Onder bepaalde omstandigheden heeft u het recht om bezwaar te maken tegen de verdere verwerking van
uw persoonsgegevens. Dit is bijvoorbeeld mogelijk wanneer u bezwaar heeft tegen de verwerking van uw
persoonsgegevens in het kader van een ander doel als waarvoor u de gegevens heeft gegeven. U kunt de
verwerking van uw persoonsgegevens door ons tijdelijk stil laten zetten. We mogen gedurende deze periode
uw persoonsgegevens niet verwerken maar ook niet verwijderen.

Vragen
Als er na het doornemen van onze privacy verklaring en deze procedure iets niet duidelijk is over de manier
waarop wij uw persoonsgegevens verwerken, neem dan contact op via onderstaand adres:
Voedselhulp Nunspeet
Telefoon: 06-42274735 (ma-vr tussen 9.00 en 10.00 uur)
E-mail: info@voedselhulpnunspeet.nl
* De wettelijke bewaartermijn moet altijd in acht genomen worden.
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