
 

 

Privacyreglement Stichting IVB 

 

 

Stichting IVB is zich ervan bewust dat u vertrouwen stelt in een zorgvuldige omgang met 

persoonsgegevens. In dit reglement wordt beschreven welke gegevens wij verzamelen en waarom wij 

dat doen. Dit reglement is van toepassing op alle diensten van Stichting IVB. 

 

Stichting IVB respecteert de privacy van alle cliënten en zorgt ervoor dat de persoonlijke informatie 

vertrouwelijk wordt behandeld.  

 

Gebruik van verzamelde gegevens en diensten 

 

Wanneer u voor één van onze diensten wordt aangemeld, dan vragen we naar uw persoonsgegevens. 

De gegevens worden uitsluitend gebruikt om deze diensten uit te kunnen voeren. De gegevens 

worden opgeslagen in beveiligde computersystemen en worden niet gebruikt voor marketing- of 

statische doeleinden of gecombineerd met eventuele andere gegevens. 

De rol van Stichting IVB: verwerker/verantwoordelijke 

Stichting IVB fungeert als verantwoordelijke voor de volgende verwerkingen van persoonsgegevens: 

• Medewerkers 

• Cliënten 

Bepaalde delen van de gegevensverwerking worden door Stichting IVB uitbesteed aan derden, die in 

opdracht van Stichting IVB bepaalde services verlenen. Aan deze partijen worden persoonsgegevens 

verstrekt voor zover dat noodzakelijk is ter uitvoering van de door Stichting IVB gegeven opdracht. 

Met deze partijen zijn verwerkersovereenkomsten afgesloten, dan wel anderszins afspraken gemaakt. 

Hosting/clouddiensten 

De door Stichting IVB gebruikte computersystemen worden gehost of maken gebruik van 

clouddiensten, die uitsluitend gebruik maken van servers die op Nederlands grondgebied zijn 

gehuisvest. 

Geheimhouding 

Alle medewerkers en externe partijen die toegang hebben tot de persoonsgegevens zijn verplicht tot 

geheimhouding daarvan (behoudens enig wettelijk voorschrift die hen tot mededeling verplicht) en 

het treffen van de nodige maatregelen tot een zorgvuldige verwerking en veiligstelling daarvan. 

  



Beveiliging 

Stichting IVB heeft zich tot het uiterste ingespannen om passende organisatorische en technische 

maatregelen te nemen om de persoonsgegevens te beveiligen tegen onrechtmatige verwerking en/of 

verlies. De maatregelen bestaan ten minste uit: 

• Toegangsbeveiliging via persoonlijke gebruikersnamen en wachtwoorden 

• Buitendeuren die alleen met de juiste sleutel te openen zijn 

• Een alarminstallatie met doormelding naar een alarmcentrale 

• Intercom met camera bij de voordeur 

• Bevordering van de kennis van de medewerkers over privacywetgeving 

• Controle via computersystemen 

• Open deuren (sociale controle) 

Bewaartermijnen 

Stichting IVB bewaart de persoonsgegevens zolang deze noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de 

diensten waarvoor deze verzameld zijn en houdt zich ter zake aan de geldende wet- en regelgeving. 

Recht op inzage en/of correctie 

Cliënten en medewerkers kunnen Stichting IVB op elk gewenst moment via het onderstaande 

formulier verzoeken om inzage in of correctie van de persoonsgegevens. 

Communicatie 

Stichting IVB bewaart de persoonsgegevens zolang als deze noodzakelijk zijn voor het doel waarvoor u 

het bericht heeft gestuurd. Berichten worden verwijderd zodra het doel is geëindigd. 

Doeleinden 

Stichting IVB verzamelt of gebruikt geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die zijn 

omschreven in dit reglement, tenzij Stichting IVB van tevoren uw toestemming hiervoor heeft 

gekregen. 

Derden 

De informatie wordt niet met derden gedeeld, tenzij dit voor uitvoering van de taken noodzakelijk is. 

Vragen en feedback 

Vragen, opmerkingen en/of klachten over dit reglement of de manier waarop Stichting IVB de 

persoonsgegevens verwerkt kunt u kenbaar maken bij de directie van Stichting IVB. Dit kan via het 

emailadres ‘info@stichtingivb.nl’ of schriftelijk via het postadres ‘Postbus 1077, 7230 AB Warnsveld’. 

  



Formulier verzoek om inzage en/of correctie 

Met dit formulier kunt u Stichting IVB vragen om inzage te geven in de over u vastgelegde 

persoonlijke gegeven of de over u vastgelegde persoonlijke gegevens te corrigeren. 

Vul dit formulier a.u.b. zo volledig mogelijk in en stuur het naar het volgende adres: 

Stichting I.V.B. 

T.a.v. Het Bestuur 

Postbus 1077 

7230 AB Warnsveld 

 

 

 

Dit verzoek betreft  ○ inzage in de over u vastgelegde persoonlijke gegevens 

 

○ correctie van de over u vastgelegde persoonlijke gegevens 

 

Uw naam  

Uw adres  

Uw telefoonnummer 

 

 

Uw e-mailadres 

 

 

Toelichting op dit verzoek  

Datum  

Ondertekening  


