
 
 

PRIVACYREGLEMENT STICHTING POLKA 

In ons privacyreglement leest u hoe Stichting POLKA omgaat met het verwerken van uw 
persoonsgegevens. Het privacyreglement staat op de website van POLKA (www.polkacentrum.nl). 

Medewerkers en vrijwilligers 

Medewerkers en vrijwilligers van POLKA worden geïnformeerd over het privacyreglement bij het 
ondertekenen van een samenwerkings-  of vrijwilligersovereenkomst op de volgende manier: in de 
voorwaarden die bijgevoegd zijn bij de samenwerkings- of vrijwilligerscontract en op de website van 
POLKA (www.polkacentrum.nl) staat een verwijzing naar het privacyreglement van POLKA.  

Bij het tekenen van de samenwerkings- of vrijwilligersovereenkomst verklaart de medewerker of de 
vrijwilliger op de hoogte te zijn van het privacyreglement en belooft daarnaar te handelen.  

Deelnemers van activiteiten 

Deelnemers van alle activiteiten worden geïnformeerd over het privacyreglement bij het deelnemen aan 
een activiteit op de volgende manier: op de website van POLKA (www.polkacentrum.nl) staat een 
verwijzing naar het privacyreglement van POLKA. Bij het deelnemen aan een activiteit geeft de 
deelnemer toestemming voor het gebruik van de gegevens door POLKA zoals beschreven in de 
voorwaarden. 

Degene die de samenwerkings-  of vrijwilligersovereenkomst met POLKA ondertekent of aan een 
activiteit van POLKA deelneemt geeft toestemming voor: 

1. Het zorgvuldig gebruik van de ingevulde persoonsgegevens voor uitvoering van de activiteit/ cursus 
2. Voor communicatiedoeleinden (inclusief de nieuwsbrief, de website en sociale platforms gebruikt 

door POLKA); 
3. Het beantwoorden van e-mails die via het contactformulier naar de POLKA zijn gestuurd; 
4. Het beschikbaar stellen van haar/zijn contactgegevens (naam, adres, mailadres, telefoonnummer) 

aan de medewerkers en vrijwilligers van POLKA met als doel het uitvoeren van evaluatie enquêtes / 
tevredenheidsonderzoek onder de deelnemers aan de activiteiten van POLKA; 

5. Voor het verwerken van die gegevens door de (financiële)administratie van POLKA ten behoeve van 
facturering en verantwoording richting (overheids)instanties zoals Gemeente Den Haag, 
Belastingdienst, UWV en diverse fondsen die POLKA steunen.  
 
 



 
 

Het privacyreglement  

Het reglement is van toepassing op de verwerking van de volgende gegevens:  

Medewerkers en vrijwilligers: naam, achternaam, adres, telefoonnummer, mailadres, geboortedatum, 
vrijwilligersovereenkomst, en datum van ondertekening alsmede foto’s en video’s van de activiteiten 
van POLKA waaraan de medewerker of de vrijwilliger heeft deelgenomen. 

Deelnemers : naam, achternaam, telefoonnummer, emailadres alsmede foto’s en video’s van de 
activiteiten van POLKA waaraan de deelnemer heeft deelgenomen. 

Geïnteresseerden: naam, achternaam, emailadres en/of telefoonnummer. 
 
Wij verzamelen die gegevens, die nodig zijn om de activiteiten van POLKA te kunnen uitvoeren alsmede 
de communicatie over de activiteiten en de afstemming daarvan; facturen te kunnen versturen, 
betalingen te kunnen doen, huidige en potentiële geïnteresseerden voor de activiteiten van POLKA te 
kunnen benaderen, verantwoording te kunnen afleggen aan subsidiegevers en andere financiële 
instellingen. Bij het verstrekken van gegevens aan derden leveren wij alleen de hoogstnoodzakelijke 
gegevens.  

Iedereen, van wie gegevens zoals hierboven beschreven worden opgeslagen, kan zijn of haar eigen 
gegevens altijd inzien en laten aanpassen.  

Hoe lang worden deze gegevens bewaard?  

De gegevens worden niet langer bewaard dan nodig is voor de financiële verslaglegging en 
verantwoording naar (overheids)instanties zoals de belastingdienst.  

Hoe worden deze gegevens beschermd?  

De gegevens worden opgeslagen in een beschermde omgeving, waar alleen dei medewerkers, 
vrijwilligers en bestuursleden toegang toe hebben, die de gegevens verwerken voor de beschreven 
doeleinden. Zij hebben eigen accounts, die met niemand gedeeld worden. 
De gegevens, die extra worden opgeslagen ten behoeve van verantwoording aan overheidsinstanties 
zoals gemeente Den Haag, Belastingdienst, UWV en de fondsen die POLKA steunen, zijn alleen 
toegankelijk voor de medewerkers en het bestuur, die bij deze verantwoording betrokken zijn. 

Toegang tot een uitdraai van de gegevens hebben alleen medewerkers en vrijwilligers van POLKA, die 
(een deel van) de gegevens nodig hebben om de activiteiten en de communicatie daarover te kunnen 
uitvoeren. Zij ondertekenen het privacyreglement en zullen de gegevens niet voor andere doeleinden 
gebruiken, en zorgvuldig opslaan.  

POLKA verzamelt de persoonsgegevens die de bezoeker van de website van POLKA invult op het 
invulformulier op de site. Gegevens over het click- en surfgedrag op de website worden niet-



persoonsgebonden verzameld. 
 

Heeft u bezwaar tegen het toezenden van informatie of wenst u deze informatie liever niet elektronisch 
te ontvangen, dan kunt u dat ons laten weten door een brief of e-mail te sturen (info@polkacentrum.nl) 
met vermelding van uw naam, bedrijfsnaam en adres met de mededeling: verwijderen uit het 
adressenbestand. Dit mailadres kunt u ook gebruiken, indien u inzage wenst in uw gegevens, deze wilt 
wijzigen of laten verwijderen. Dit laatste is alleen mogelijk in zoverre dit niet conflicteert met onze 
verplichting bepaalde gegevens te bewaren voor instanties waaraan wij verantwoording verplicht zijn, 
zoals de Belastingdienst en UWV.  

Sociale media 

Op onze website zijn buttons ingebouwd om pagina's te kunnen promoten of delen op sociale platforms 
zoals Facebook, YouTube, Twitter en LinkedIn. Deze buttons worden geactiveerd door code die wordt 
aangeleverd door de sociale netwerken zelf. Lees de privacyverklaring op deze sociale media platforms 
(zoals Facebook, YouTube, Twitter en LinkedIn) om te zien hoe zij jouw persoonsgegevens verwerken. 

 

Stichting POLKA – Centrum voor Poolse Vrouwen  

Bezoekersadres: Wijkcentrum De Regenvalk, Regentesseplein 148, 2562 GR Den Haag 

KvK: 81237189. 

info@polkacentrum.nl 

www.polkacentrum.nl 

 

 

Den Haag, 1 februari 2021. 

 


