
Privacyreglement  Stichting Tafeltje Dek Je Bergen 
 
Stichting Tafeltje Dek Je Bergen (TDJ) verwerkt persoonsgegevens. Wij willen u hierover graag 
duidelijk en transparant informeren. In dit privacyreglement geven wij u antwoord op de belangrijkste 
vragen over de verwerking van persoonsgegevens door TDJ. 
 
Wat zijn persoonsgegevens?  
Er zijn gegevens die iets over u zeggen. Bijvoorbeeld uw naam, adres. Wanneer (een combinatie van) 
deze gegevens naar u herleid kunnen worden spreken we over persoonsgegevens. Bijvoorbeeld uw 
adres of e-mailadres. Wanneer anderen die persoonsgegevens hebben, moeten ze daar zorgvuldig 
mee omgaan. Ook foto’s worden gezien als persoonsgegevens. 
 
Van wie verwerkt TDJ persoonsgegevens?  
TDJ verwerkt persoonsgegevens van mensen met wie wij direct of indirect een relatie hebben, willen 
krijgen of hebben gehad. Dat zijn bijvoorbeeld gegevens van:  

 Cliënten van TDJ 

 Medewerkers van TDJ: coördinator, projectleiders, rijders, administratief medewerker 
en bestuursleden 

 Mensen die interesse tonen om cliënt te worden of medewerker voor TDJ 

 De leverancier van de maaltijden voor TDJ 
 

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens?  
Het bestuur c.q. de gegevensbeheerders van TDJ, te weten de secretaris, de penningmeester en de 
administratief medewerker verwerken persoonsgegevens in de administratie van TDJ. De leverancier 
van de maaltijden maakt op verzoek van het bestuur gebruik van een beperkt deel van deze gegevens 
t.b.v. specifieke maaltijdaspecten en bijzonderheden m.b.t. het dieet.  

 
Waarvoor verwerkt TDJ persoonsgegevens?   
Als iemand cliënt wil worden van TDJ hebben we persoonsgegevens nodig. Met behulp van deze 
gegevens kunnen we de cliënt op de juiste wijze inschrijven. We noteren het bezorgadres, aantal 
maaltijden per week, bankgegevens voor de inning van de onkosten en het adres voor het verzenden 
van de juiste informatie.  
Ook van de medewerkers, zoals bestuurslid, coördinator, projectleider, administratief medewerker en 
rijder, hebben we persoonsgegevens nodig. Gegevens van de medewerkers zijn van belang voor het 
verspreiden van noodzakelijke  informatie en het versturen van uitnodigingen voor informatieve 
medewerkersbijeenkomsten. Daarnaast hebben alle rijders gegevens van elkaar nodig i.v.m. 
vervanging van elkaars taak, bij afwezigheid of ziekte. 
 
Als u als cliënt of medewerker bij TDJ betrokken bent, dan willen we u goed van dienst zijn. Wij 
gebruiken uw naam en adresgegevens bijvoorbeeld om contact met u te onderhouden en u te 
informeren over relevante aan TDJ gerelateerde zaken. Maar ook als u een vraag stelt, verwerken wij  
uw gegevens om u zo goed mogelijk te kunnen helpen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan vragen/klachten  
van cliënten over de bezorging of samenstelling van de maaltijden. 
 Zo kunnen medewerkers vragen hebben over de te rijden route, of over de declaraties. 
 
Daarnaast is het voor het bestuur mogelijk oud-medewerkers te informeren over bijvoorbeeld een 
jubileum. Oud-medewerkers kunnen op het moment van uitschrijving als medewerker toestemming 
geven aan het bestuur of gegevensbeheerder om hun persoonsgegevens te bewaren. Oud-
medewerkers zijn zelf verantwoordelijk voor het doorgeven van wijzigingen in de door hen verstrekte 
persoonsgegevens.  
 
Van de oud-cliënten en oud-medewerkers worden de volgende gegevens bewaard: (voor)naam, 
adres, mailadres, (mobiele) telefoonnummer(s).  
Regelmatig blijkt dat cliënten tijdelijk stoppen met afnemen van maaltijden en daarna weer terugkeren. 
De gegevens van medewerkers worden binnen een half jaar na vertrek verwijderd. 
 
Verwerkt TDJ ook bijzondere persoonsgegevens?  
Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens, bijvoorbeeld over gezondheid, strafrechtelijk 
verleden, etnische gegevens of gegevens betreffende ras.  



TDJ verwerkt alleen bijzondere persoonsgegevens van cliënten die verband houden met de 
gezondheid (b.v. mobiliteitsproblemen) ten behoeve van het afleveren van de maaltijden aan de cliënt 
of gezondheidsklachten van de cliënt die een specifiek dieet noodzakelijk maken.  
Ook worden contactadressen gevraagd om bij calamiteiten de contactpersoon te informeren of 
waarschuwen. Verder wordt om deze reden ook de naam van de huisarts gevraagd. 
 
Hoe gaat TDJ met uw persoonsgegevens om?  
De persoonsgegevens worden zorgvuldig en niet langer dan noodzakelijk is bewaard, voor normaal 
gebruik binnen het doel waarvoor zij zijn, verwerkt.  
De projectleiding moet bij persoonsgegevens kunnen, voor zover die relevant zijn voor de te leveren 
maaltijden. Deze gegevens worden aan de leverancier van de maaltijden doorgegeven i.v.m. 
samenstelling van de maaltijden. 
 
Wie kan er bij de persoonsgegevens van de cliënten?  
Deze gegevens worden beheerd door de administrateur. Zij worden verstrekt aan de projectleider, die 
deze cliënt in haar routebestand heeft. De projectleiding heeft de gegevens van de cliënten nodig om 
relevante informatie aan de leverancier van de maaltijden te verstrekken en aan de rijders. De rijders 
die deze route rijden, krijgen de naam, het adres en het telefoonnummer en nog een 
reservetelefoonnummer opgegeven door de cliënt, in geval van calamiteiten. 
Wijzigingen worden door de coördinator aan de administrateur doorgegeven. Deze lijst wordt minimaal 
2 maal per jaar geactualiseerd en aan de desbetreffende projectleider en rijders doorgegeven. 
 
Uitwisseling van persoonsgegevens binnen TDJ 
Willen wij gegevens voor een ander doel gebruiken dan waarvoor ze oorspronkelijk verwerkt waren? 
Dan kunnen wij dat alleen wanneer er tussen beide doelen een nauwe verwantschap bestaat.  
Bijvoorbeeld: De stichting Vrienden van Tafeltje Dek Je Bergen verspreidt jaarlijks voor de Kerstdagen 
een attentie onder alle cliënten van Tafeltje Dek Je. 
 
Hoelang worden uw gegevens bewaard?  
Gegevens van cliënten en medewerkers worden in beperkte vorm na uitschrijving bewaard, tenzij u 
hebt aangegeven dat de eerder opgeslagen gegevens niet mogen worden bewaard.  
Als Stichting zijn we volgens de wettelijke termijn verplicht om de financiële administratie 7 jaar te 
bewaren.  
 
Welke regels gelden bij de verwerking van persoonsgegevens? 
Bij de verwerking van persoonsgegevens is het TDJ gebonden aan de daarvoor geldende wet- en 
regelgeving. 
 
Kunt u zien welke gegevens TDJ van u verwerkt? 
De gegevens op de cliëntenlijst zijn  een weerslag van de gegevens in de administratie en zijn alleen 
toegankelijk voor de coördinator, de desbetreffende projectleiding, de administratie en voor zover 
nodig de rijders.  
Gegevens van de rijders zijn alleen adres-, e-mail- en telefoongegevens; i.v.m. vervanging zijn die 
voor alle medewerkers inzichtelijk. 
 
Waar kan u terecht met een vraag of klacht?  
Voor vragen of klachten over de verwerking van persoonsgegevens door TDJ kunt u terecht bij de 
voorzitter of secretaris van het bestuur van het TDJ.  
 
Procedure datalekken 
Een datalek is een inbreuk op de beveiliging die leidt tot vernietiging van gegevens. Indien er sprake is 
van een datalek dat risico’s inhoudt voor de rechten van betrokkenen, zal de gegevensbeheerder dit 
melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Indien het datalek een groot risico inhoudt voor 
betrokkene(n) zal dit eveneens aan betrokkene(n) worden gemeld. 
 
Wijzigingen privacybeleid 
Het TDJ behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacybeleid. Het bestuur 
verplicht zich u over eventuele veranderingen te informeren.  
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