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Folder voor vrijwilligers
van Trajekt

In deze folder wordt ingegaan op het verwerken
van je persoonsgegevens door Trajekt.

Versie okt. 2019

Mocht je er met ons niet uitkomen
dan kun je je klacht of vraag ook bij
de Autoriteit Persoonsgegevens 
neerleggen.
 
www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

Je gaat als vrijwilliger aan de slag bij Trajekt.
Hiervoor sluit je een vrijwilligersovereenkomst af.
In deze overeenkomst vragen wij jou een aantal
persoonsgegevens in te vullen. Om te zorgen dat
wij de bij de overeenkomst behorende afspraken
uit kunnen voeren verwerken wij je gegevens in
onze administratie. Welke gegevens we precies
verwerken hangt af van het soort
werkzaamheden dat je gaat doen. Uiteraard gaan
wij zorgvuldig om met je gegevens. In de AVG
(Algemene Verordening Gegevensbescherming)
zijn hiervoor richtlijnen opgesteld. Trajekt heeft
deze uitgewerkt in een privacyverklaring die je
kunt vinden op onze website
(htpps://www.trajekt.nl/privacy-verklaring).

Trajekt en je privacy



Welke gegevens worden
vastgelegd?
Welke gegevens we vastleggen hangt af van het
soort werkzaamheden dat je gaat verrichten. Het
betreft in ieder geval je NAW gegevens.
Daarnaast vragen we een VOG van je. Soms
vragen we je bankrekeningnummer om een
vergoeding over te maken of vragen we
toestemming om een foto van je te verwerken om
een pasje aan te maken.
 
Hoe lang worden je gegevens
bewaard?
Je gegevens worden in principe nog twee jaar na
het beëindigen van je vrijwilligersovereenkomst
bewaard. Bij een wettelijke verplichting kan dit
langer zijn.

 Welke rechten heb ik?
Je belangrijkste rechten zijn:     

Het recht om te weten welke
persoonsgegevens van je worden verwerkt;     
Het recht om inzage/kopie van de gegevens
(voor zover de privacy van een ander hierbij
niet wordt geschaad);      
Het recht om je persoonsgegevens te
corrigeren, aan te vullen of te verwijderen;    
Het recht om eerder gegeven toestemming
weer in te trekken.

Naast rechten ook plichten
Je wilt als vrijwilliger dat er zorgvuldig met jouw
gegevens wordt omgegaan. Daarnaast
verwachten we van jou dat jij ook zorgvuldig
omgaat met de persoonsgegevens van
klanten/cliënten.
 
Hiervoor gelden de volgende
afspraken:

Als vrijwilliger verplicht je je tot
geheimhouding. Je deelt dus nooit zomaar
informatie over personen met derden;
Als vrijwilliger handel je volgens de regels van
Trajekt en ben je bekend met de
privacyverklaring (zie www.trajekt.nl), de
gedragsregels en de richtlijnen sociale media;
Als vrijwilliger neem je goede
beveiligingsmaatregelen om de
persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies
of onrechtmatig gebruik. Je volgt de
gedragsregels van Trajekt hierover op;
Indien je erachter komt dat je
persoonsgegevens bent kwijtgeraakt of dat
iemand anders toegang heeft kunnen krijgen
tot de persoonsgegevens dan dien je de
begeleidende beroepskracht hier direct over te
informeren (Meldplicht datalekken);
Je bewaart de persoonsgegevens niet langer
dan nodig is voor je werkzaamheden.

Waar kan ik met vragen of
klachten over het beheer van mijn

gegevens terecht?
Als je een klacht hebt over het verwerken van je
persoonsgegevens of over de toepassing van je

rechten kun je terecht bij de functionaris
gegevensbescherming van Trajekt.

Gebruik maken van je rechten?
Als je gebruik wilt maken van je rechten kun je dit

schriftelijk of via email kenbaar maken bij je
contactpersoon van Trajekt of

via AVG@trajekt.nl.
Trajekt zal binnen vier weken na ontvangst van je
verzoek laten weten of we aan je verzoek kunnen

voldoen of dit afwijzen.
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