
Privacyverklaring Utregs Plekkie 

KOOS Utrecht en Spoor030 hechten er groot 

belang aan alle werkzaamheden uit te voeren 

zoals beschreven in de Algemene Verordening 

Gegevensbescherming (AVG). Jouw persoonlijke 

gegevens en die van anderen worden met zorg 

behandeld en beveiligd. 

De onderstaande tekst legt uit welke 

persoonsgegevens KOOS en Spoor030 

verwerken, met welk doel en wat je rechten zijn. 

Lees daarom deze tekst goed door. Mocht je nog 

vragen hebben dan kun je altijd contact met ons 

opnemen. 

Deze privacyverklaring is van: 
 
KOOS Utrecht 
Verlengde Slotlaan 109 
3707 CE Zeist 
info@koosutrecht.nl 
 
en 
 
Spoor030 
Kaap Hoorndreef 36 
3563 AT Utrecht  
Tel: 030-2028 700 
 

 

1. Persoonsgegevens 

1.1 Wat zijn persoonsgegevens? 

Met persoonsgegevens bedoelen we gegevens 

die persoonlijke informatie over je bevatten, 

zoals je naam, adres, geboortedatum en 

Burgerservicenummer (BSN). Naast 

persoonsgegevens bestaan er ook bijzondere 

persoonsgegevens. Dit gaat bijvoorbeeld om je 

geloof of gegevens over je gezondheid. 

1.2 Welke persoonsgegevens verwerken wij? 

Met verwerken bedoelen we alles wat we met 

persoonsgegevens kunnen doen, zoals 

verzamelen, vastleggen, opslaan, aanpassen, 

ordenen, gebruiken, bekendmaken, doorgeven 

of verwijderen. 

Van geïntereseerden verwerken KOOS en  

Spoor030 de volgende persoonsgegevens: 

• Identificatiegegevens: je voornaam, 

achternaam, geslacht, geboortedatum, 

adres, e-mailadres en je telefoonnummer: 

Om zeker te weten dat we jouw gegevens 

niet met iemand anders delen kunnen we 

je vragen om jezelf te identificeren om er 

zeker van te zijn dat je bent wie je zegt te 

zijn.   

 

1.3 Met welk doel verwerken wij persoons-

gegevens? 

We verwerken alleen die gegevens die we nodig 

hebben voor de werving van potentiele 

pleegouders. We gebruiken de gegevens alleen 

als onderdeel van onze werving en doen er 

verder niets anders mee. In het kort gaat het om 

de volgende doelen en gegevens: 

1.3.1 Gegevens geïntereseerden: 

• verstrekken van informatie; 

• wervingsactiviteiten 

 

1.4 Met wie delen wij gegevens en waarom? 

Binnen KOOS en Spoor030 hebben alleen die 

medewerkers toegang tot je gegevens voor wie 

het noodzakelijk is voor de werving van nieuwe 

pleeg- of steunouders 

 

2. Welke rechten heb jij? 

Als jouw persoonsgegevens worden verwerkt, 
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heb je ook privacy rechten. Het gaat om de 

volgende rechten: 

• Het recht om in te zien: je dossier of 

opgeslagen gegevens bekijken; 

• Het recht om te wijzigen: je gegevens 

aanpassen; 

• Het recht om vergeten te worden: je 

gegevens wissen; 

• Het recht om gegevens over te dragen: dat 

betekent dat je bij ons een verzoek kan 

indienen om je persoonsgegevens die wij 

van je hebben naar jou of een ander, 

bijvoorbeeld een andere organisatie, te 

sturen; 

• Het recht op beperking van 

verwerking: het recht om minder gegevens 

te laten verwerken (bijvoorbeeld bij 

onjuistheden en onrechtmatigheden); 

• Het recht op informatie: het recht op 

duidelijke informatie over wat er met je 

persoonsgegevens gebeurt; 

• Het recht om een toestemmings-verklaring 

in te kunnen trekken; 

• Het recht om een klacht in te dienen. 

Mocht je gebruik willen maken van een van deze 

rechten, dan kan je dit overleggen met de 

professional die je begeleidt. 

3. Hoe beschermen we jouw persoons-

gegevens? 

We beschermen jouw persoonsgegevens 

volgens de geldende wet- en regelgeving. 

Waarbij je er op aan kan dat we gepaste fysieke, 

technische en organisatorische maatregelen 

(beleid en procedures, IT-beveiliging, etc.) 

nemen zodat de vertrouwelijkheid en het 

zorgvuldig omgaan met jouw persoonsgegevens 

en de verwerking daarvan goed is geregeld. 

 

4. Hoe lang bewaren KOOS en Spoor030 je 

persoonsgegevens? 

Indien potentiele pleegouders aangeven geen 

prijs te stellen op verdere informatie worden de 

gegevens na vier weken verwijderd. Indien de 

gegevens worden opgenomen in database van 

KOOS en Spoor030, dan worden deze gegevens 

maximaal een jaar bewaard. Wanneer KOOS en 

Spoor030 de gegevens langer willen bewaren, 

wordt er opnieuw om toestemming gevraagd. 

5. Datalekken 

KOOS en Spoor030 zuller er alles aan doen om 

persoonsgegevens te beschermen. Mochten er 

toch persoonsgegevens weglekken of 

onrechtmatig verwerkt zijn, dan wordt het 

datalek onderzocht door een interne commissie. 

Indien nodig wordt dit gemeld bij de Autoriteit 

Persoonsgegevens. 

 

6. Cookies of vergelijkbare technieken 

KOOS en Spoor030 plaatsen cookies waardoor 

informatie over je bezoek aan utregsplekkie.nl 

en je activiteit op de site gemeten wordt (dit 

wordt geanonimiseerd opgeslagen). We 

gebruiken deze gegevens om de effectiviteit van 

onze website te meten en te verbeteren. Meer 

lezen over de verschillende cookies? Zie 

onze cookieverklaring. 

Deze privacyverklaring is voor het laatst 

aangepast op 8 oktober 2020 
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