
 
 

Stichting Wens Die Regeert (WDR) is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze 
privacyverklaring. 
 
Contactgegevens 
St. Wens Die Regeert 
Zijlbaan 44 
2352 BN Leiderdorp 
www.wensdieregeert.nl 
 

Persoonsgegevens 
WDR verwerkt persoonsgegevens om een aanvraag te kunnen behandelen. De aanvrager verstrekt deze gegevens, met of via  
een hulpverlener, als er een aanvraag wordt gedaan. Door het invullen en versturen van de aanvraag geeft u toestemming dat  
wij de gegevens verwerken en bewaren. Persoonsgegevens die in het aanvraagformulier o.a. gevraagd worden zijn: 
  

* Voor- en achternaam van de client; 
* Adresgegevens; 
* Geboortedatum; 
* Telefoonnummer en/of emailadres; 
* Gezinssamenstelling; 
* Financiele gegevens; 
* Contactgegevens hulpverlener; 
* Motivatie wat- en waarom er wordt aangevraagd;  
 
Met welk doel en op basis van welke grondslag worden de persoonsgegevens verwerkt? 
WDR verwerkt persoonsgegevens om te kunnen bepalen of een ingediende aanvraag gehonoreerd kan worden. De contact-
gegevens van de hulpverlener worden bij de aanvraag bewaard om te weten door via wie de aan-vraag is gedaan, om hem/ 
haar te laten weten of de aanvraag is gehonoreerd of afgewezen en om de afhan-deling (zo veel mogelijk) via de hulpverlener  
te laten plaatsvinden. 
 
Hoe lang worden de persoonsgegevens bewaard 
WDR bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden 
verzameld. Aangezien het voor de beoordeling van aanvraag van belang is te weten of er al eerder is verstrekt en welke 
hulpverlener daarbij betrokken was, bewaren wij na afhandeling van de aanvraag de gegevens een bewaartermijn van 7 jaar. 
Daarna achten wij eerdere aanvragen niet meer van belang voor de beoordeling van een eventuele nieuwe aanvraag. De 
gegevens worden digitaal bewaard en zijn alleen in te zien via een persoonlijk inlognaam en wachtwoord. Gegevens t.b.v. de 
financiele administratie worden bewaard in overeenstemming met de daarvoor geldende termijnen. 
 
Delen met derden van persoonsgegevens 
St. Wens Die Regeert verstrekt nooit persoonlijke gegevens aan derden, tenzij wij daartoe verplicht zijn i.h.k.v. wettelijke 
bepalingen. 
 
Cookies of vergelijkbare technieken 
St. Wens Die Regeert gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken. 
 
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 
Iedere aanvrager heeft het recht om zijn/haar persoonsgegevens in te zien. Daarnaast heeft iedere aanvrager het recht om 
zijn/haar toestemming voor gegevensverwerking in te trekken of bezwaar tegen te maken. Dit kan gedaan worden door 
schriftelijk een verzoek in te dienen bij het bestuur van de stichting. 
 
Om er zeker van te zijn dat het verzoek door de juiste persoon gedaan is, dient een kopie van het legitimatiebewijs van de 
verzoeker meegestuurd te worden. In deze kopie mag de pasfoto, de MRZ (machine readable zone, de strook met nummers 
onderaan het paspoort), pasnummer en Burgerservice nummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van de privacy van de 
verzoeker. 
 
Beveiliging persoonsgegevens Stichting Wens Die Regeert neemt de bescherming van persoonsgegevens zeer serieus en 
neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde 
wijziging tegen te gaan. Als de indruk bestaat, dat gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen van misbruik zijn, dient  
er contact opgenomen te worden met het bestuur van de stichting.  
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