
 
 

Privacyverklaring Power to the People  

Voor de dienstverlening van Power to the People worden persoonsgegevens verwerkt. 
Power to the People hecht echter veel waarde aan de bescherming van uw 

persoonsgegevens. In deze privacyverklaring willen wij u dan ook heldere en transparante 
informatie geven over hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan. Wij doen er alles aan 

om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met uw persoonsgegevens.  

 
Power to the People houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, 

waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit betekent dat wij in 

ieder geval:  
- Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn 

verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze 
privacyverklaring;  

- Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal 

nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;  
- Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking 

van uw persoonsgegevens;  
- Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de 

beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;  

- Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering 
van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;  

- Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen 

en deze respecteren.  
 

Persoonsgegevens die wij verwerken 
Power to the People verkrijgt persoonsgegevens van uzelf, bijvoorbeeld de gegevens die u 

aan ons verstrekt via de website, e-mail, telefoon en app. Daarnaast kunnen wij uw 

persoonsgegevens verkrijgen via derden in het kader van onze dienstverlening. 
 

Categorieën verwerking persoonsgegevens 
Power to the People verwerkt de volgende categorieën van persoonsgegevens voor zover 

noodzakelijk:  

- NAW-gegevens; 
- Contactgegevens, zoals e-mailadres en telefoonnummers; 

- Geboortedatum en geboorteplaats; 
- Geslacht; 

- Burgerservicenummer (BSN); 

- Inhoud van communicatie met/ over deelnemer; 
- Gegevens van contactpersonen van de deelnemer. 

 

Doeleinden verwerking persoonsgegevens  
Power to the People verwerkt deze persoonsgegevens voor diverse doeleinden, zoals: 

- Het onderhouden van contact; 
- Een goede en efficiënte dienstverlening; 

- Het verrichten van administratieve handelingen; 

- Het afhandelen van betalingen;  
- Verbetering van de dienstverlening; 

- Het opstellen van een persoonlijk plan; 
- Nakoming van wettelijke verplichtingen; 

- Het voeren van geschillen; 

- Het kunnen aanbieden van informatie. 
 

 



 
Grondslagen verwerking persoonsgegevens 

Wij verwerken bepaalde persoonsgegevens om uitvoering te kunnen geven aan uw 

overeenkomst of om te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting. Ook verwerken 
wij persoonsgegevens, omdat Power to the People hier gerechtvaardigde belangen bij 

heeft. Deze gerechtvaardigde belangen zijn:  
- Het op zo efficiënt mogelijke wijze kunnen verlenen van haar dienstverlening; 

- De bescherming van haar financiële belangen; 

- De verbetering van haar diensten; 
- Beveiliging en het beheer van haar systemen; 

- De betrokkene toestemming heeft gegeven voor de verwerking van zijn 

persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden; 
- De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de 

betrokkene partij is, of om op verzoek van de betrokkene vóór de sluiting van een 
overeenkomst maatregelen te nemen; 

- De verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op 

Power to the People rust; 
- De verwerking is noodzakelijk om de vitale belangen van de betrokkene of van een 

andere natuurlijke persoon te beschermen. 
Indien persoonsgegevens worden verwerkt op grond van toestemming, zal dat afzonderlijk 

worden gevraagd.  

 
Verstrekking aan derden 

In het kader van haar dienstverlening kan Power to the People persoonsgegevens 

uitwisselen. Power to the People kan voor de hiervoor genoemde doeleinden gebruik 
maken van diensten van derden. In het kader daarvan worden aan deze derden 

persoonsgegevens verstrekt. Deze derden mogen uw persoonsgegevens slechts verwerken 
voor de voornoemde doeleinden. 

 

Power to the People kan uw persoonsgegevens verstrekken aan derden indien dit nodig is 
voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke 

verplichting. Power to the People zal uw gegevens niet verstrekken voor commerciële of 
goede doelen. 

 

Bewaartermijn  
Power to the People zal uw persoonsgegevens niet langer verwerken dan noodzakelijk voor 

de doeleinden die zij in deze privacyverklaring heeft genoemd. Dit betekent dat uw 
persoonsgegevens bewaard worden zolang zij nodig zijn om de betreffende doelen te 

bereiken. Bepaalde gegevens moeten langer bewaard worden, omdat Power to the People 

zich moet houden aan wettelijke bewaarplichten, zoals de fiscale bewaarplicht. 
 

Beveiliging 

Power to the People neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende 
maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en 

ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed 
beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.     

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen  
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. 

Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking 
in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door 

Power to the People en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat 

u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in 
een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. 

 



 
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw 

persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de 

verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@zorginaarle.nl. 
 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een 
kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw 

pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), 

paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw 
privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. 

 

Klachten 
Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door Power to the 

People, laat dit dan vooral aan ons weten. Mocht u er met ons niet samen uitkomen, dan 
heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit is de 

toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming. 

 
Vragen privacyverklaring 

Vragen over deze privacyverklaring of een verzoek over de verwerking van uw 
persoonsgegevens kunt u sturen naar: 

Power to the People  

Opstal 8  
5735 CA Aarle-Rixtel 

info@zorginaarle.nl 

 
Wijzigingen privacyverklaring 

Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 16 januari 2022.    
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