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PRIVACYREGELING PUBLIEKSVERSIE 
 
VluchtelingenWerk Zuid-Nederland 
versie 2021-10 
 
 
VluchtelingenWerk respecteert jouw privacy 
De Stichting VluchtelingenWerk Zuid-Nederland (hierna “VluchtelingenWerk”) respecteert jouw 
privacy en jouw persoonlijke gegevens worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en 
beveiligd. Wij houden ons aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) 
stelt. Deze privacyverklaring is van toepassing op de communicatieactiviteiten van 
VluchtelingenWerk, waaronder de nieuwsbrieven, brochures en folders uitgegeven door onze 
stichting. Wij kunnen de privacyverklaring van tijd tot tijd aanpassen. De versie staat bovenaan deze 
verklaring.  
 
Persoonsgegevens van cliënten van VluchtelingenWerk 
Deze privacyverklaring is niet van toepassing op de persoonsgegevens die VluchtelingenWerk 
verwerkt van de cliënten die zij begeleid bij verschillende trajecten, zoals maatschappelijke 
begeleiding, arbeidsparticipatietrajecten of gezinsherenigingsprocedures. Informatie over de 
verwerking van persoonsgegevens in dit kader is te vinden in de Privacy folder voor cliënten van 
VluchtelingenWerk Nederland. 
 
Solliciteren op een vacature bij VluchtelingenWerk Zuid-Nederland 
Zodra je op een vacature van VluchtelingenWerk reageert, verwerkt VluchtelingenWerk de 
persoonsgegevens die jij aan ons in jouw sollicitatie verschaft, zoals contactgegevens (NAW, e-
mailadres) en gegevens over jouw opleiding en werkervaring. Wij verwerken deze gegevens 
uitsluitend ten behoeve van het sollicitatieproces. Door te solliciteren op de vacature ga je ermee 
akkoord dat de persoonsgegevens worden verwerkt door VluchtelingenWerk. 
 
Wij zullen geen informatie verstrekken aan derden, tenzij wij daartoe op grond van de wet verplicht 
zijn. VluchtelingenWerk bewaart de gegevens van sollicitanten tijdens en na de wervings- en 
selectieprocedure. Na afloop van de wervings- en selectieprocedure worden de gegevens van 
sollicitanten maximaal 1 maand bewaard. Op jouw verzoek verwijderen wij je gegevens. 
 
Overige externe communicatie van VluchtelingenWerk Zuid-Nederland 
VluchtelingenWerk kan ook persoonsgegevens verwerken wanneer zij voor haar eigen regio 
brochures, folders en flyers personen interviewt en/of fotografeert. In zo een geval worden uiteraard 
alleen de persoonsgegevens opgeslagen en gebruikt die door de betreffende persoon zijn verstrekt. 
Deze persoonsgegevens worden alleen gebruikt voor het creëren van het betreffende verhaal en het 
publiceren daarvan, zoals een interview, reportage of nieuwsbericht. Ook in dit geval gebruiken we 
pas persoonsgegevens als hiervoor toestemming is verkregen. 
 
Je hebt verschillende rechten als het gaat om je persoonsgegevens 
- Je hebt het recht om een verzoek te doen tot inzage, correctie, overdraagbaarheid van je 

persoonsgegevens en verwijdering van je persoonsgegevens (recht op gegevenswissing). 
- Je hebt het recht van bezwaar. Dit betekent dat je bezwaar kunt maken tegen het gebruik van je 

persoonsgegevens voor direct marketing en/of (verdere) ontvangst van (bepaalde) 
marketinginformatie. 

- Je hebt het recht om de verwerking van persoonsgegevens te beperken als hiervoor gegronde 
redenen zijn, bijvoorbeeld omdat je de juistheid van de persoonsgegevens die VluchtelingenWerk 
verwerkt, betwist of u bezwaar heeft ingediend tegen de verwerking van persoonsgegevens door 
VluchtelingenWerk, kun je hierom verzoeken. 

 
Als je een verzoek doet, zullen we beoordelen of we je verzoek in behandeling kunnen nemen. We 
kunnen het verzoek bijvoorbeeld niet in behandeling nemen als we je identiteit niet kunnen 
vaststellen. 
Als we het verzoek afwijzen, zullen we schriftelijk motiveren waarom we niet aan het verzoek kunnen 
voldoen. Je hebt altijd de mogelijkheid een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens 
over het gebruik van persoonsgegevens door VluchtelingenWerk. 
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Contactgegevens 
Stichting VluchtelingenWerk Zuid-Nederland 
Bedrijfsbureau regio Zuid-Nederland 
Kronehoefstraat 19 
5612 HK Eindhoven 
 
Tel:  040-2433010 
E-mail: privacy-zuidnederland@vluchtelingenwerk.nl  

fg@vluchtelingenwerk.nl  


