
Privacy verklaring
Stichting Casella ontmoeting, stilte en bezinning; is de officiële naam van Casella in Hilversum. Stichting 
Casella ontkomt er niet aan om bepaalde persoonlijke gegevens te verwerken van onze gasten en vrijwilligers 
(betrokkenen).. Hierbij gebruiken wij volgende uitgangspunten.

We gaan zorgvuldig om met persoonlijke informatie. Dit houdt in dat wij niet meer vragen, verzamelen en 
verwerken van jullie persoonlijke informatie dan strikt noodzakelijk is. Ook behandelen we deze gegevens 
als intern vertrouwelijk.

We nemen alle redelijke voorzorgsmaatregelen om jullie persoonsgegevens te beveiligen en zien erop toe 
dat onze leveranciers dat ook doen.

Wij houden ons aan de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) en overige wet en regelgeving.

In deze privacy verklaring geven wij verder aan hoe wij met de persoonsgegevens omgaan en waarom wij 
sommige gegevens vragen.

Gegevens gasten en doeleinden van de verwerking
Bij reservering via de website vragen wij om de volgende gegevens.

- Naam, telefoonnummer, e-mail adres en factuuradres; om te kunnen communiceren over aanvragen, 
nieuwsbrief en/of factuur 

Optioneel door te geven persoonlijke gegevens van de gasten;

- Geboortejaar; om te bepalen of en tot wanneer je binnen de doelgroep van Casella valt

- Postcode; voor statistieken om te bepalen waar onze gasten zoal vandaan komen

- Inkomen laag of normaal; om te bepalen of je in aanmerking komt voor korting

Wij leggen geen bijzondere of gevoelige persoonsgegevens van onze gasten vast. 

Gegevens vrijwilligers en doeleinde verwerking
Met onze vrijwilligers sluiten wij vrijwilligerscontracten af, waarbij wij volgens geldende wet en regelgeving 
werken. Alle contracten worden als intern vertrouwelijk behandeld.

Externe partijen
Stichting Casella zal geen gegevens verstrekken aan externe partijen. Enige uitzondering hierop zou kunnen zijn 
op grond van een  wettelijke verplichting, Wij gaan uiterst zorgvuldig om met deze verzoeken. 

Bij een eventueel verzoek van derden, zullen persoonlijke gegevens enkel gedeeld worden na toestemming van 
de betrokkenen. Deze toestemming van jullie kan te allen tijde geweigerd of ingetrokken worden.

Beveiligingsmaatregelen
De veiligheid van jullie persoonlijke gegevens heeft bij ons grote prioriteit. Jullie gegevens die bij ons zijn 
opgeslagen, worden daarom door ons met technische en organisatorische maatregelen beschermd. Van 
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leveranciers welke ons ondersteunen, verwachten wij dat zij zich ook aan de AVG regels houden en waar nodig 
leggen wij dit vast in een verwerkers overeenkomst.

Onze leden van de leefgemeenschap en vrijwilligers met toegang tot  jullie gegevens zijn geheimhouding 
verplicht. Technische veiligheidsmaatregelen ter bescherming van jullie gegevens worden regelmatig 
gecontroleerd en indien nodig aangepast aan de nieuwste stand der techniek. Deze regels gelden ook voor 
externe bedrijven mochten die in onze opdracht en volgens onze aanwijzingen gegevens moeten verwerken.

Bewaartermijnen
Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk. Ons oude archief wordt opgeschoond om aan de 
AVG wetgeving te voldoen.

Rechten van betrokkenen
Als betrokkene heb je recht op inzage, correctie, verwijdering, verzet en beperking van je persoonlijke gegevens 
bij een organisatie en dus ook bij ons. Een aanvraag voor inzage kan te allen tijde per e-mail worden ingediend 
op info@casella.nl. Wij zullen de aanvraag binnen 4 weken behandelen.

Wij behouden ons het recht voor deze privacy verklaring te wijzigen indien nodig.

Voor vragen en/of opmerkingen over deze privacy verklaring, kunt u contact opnemen via info@casella.nl

Stichting Casella ontmoeting, stilte en bezinning             
Soestdijkerstraatweg 145, 1213 VZ Hilversum KvK 55147321
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