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Privacy statement Vereniging LFB 

Vereniging LFB verwerkt persoonsgegevens.  

Wij willen je hierover graag duidelijk informeren.  

In dit privacy statement geven wij antwoord op de belangrijkste vragen over de verwerking 

van persoonsgegevens door de LFB op het landelijk bureau en op de verschillende STERK-

plaatsen.  

  

Wat zijn persoonsgegevens?  

Er zijn gegevens die iets over jou zeggen. Bijvoorbeeld je naam, adres, leeftijd. Wanneer (een 

combinatie van) deze gegevens naar jou herleid kunnen worden spreken we over 

persoonsgegevens. Bijvoorbeeld je adres of e-mailadres. Maar bijvoorbeeld ook je voornaam 

samen met je geboortedatum. Wanneer anderen die persoonsgegevens hebben, moeten ze 

daar zorgvuldig mee omgaan. Ook foto’s en video’s worden gezien als persoonsgegevens.  

 

Van wie verwerkt de LFB persoonsgegevens? 

• LFB verwerkt persoonsgegevens van mensen met wie wij direct of indirect een 

relatie hebben, willen krijgen of hebben gehad. Dat zijn bijvoorbeeld gegevens van 

de leden en vrijwilligers van de LFB; 

• Mensen die interesse tonen in een lidmaatschap bij de LFB of ooit een lidmaatschap 

hebben gehad; 

• Mensen die aan een bedrijf of organisatie verbonden zijn, waar de LFB een relatie 

mee heeft, wil krijgen of heeft gehad;  

• Mensen die werken bij de LFB of op basis van dagbesteding in het traject zitten van 

ervaringsdeskundige in opleiding. 

 

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van mijn persoonsgegevens?  

Het landelijke bureau van de LFB verwerkt de persoonsgegevens op SharePoint in een aparte 

map waar alleen personeelszaken toegang toe heeft. Daarnaast houdt jouw coach een 

bestand bij waarin jouw naam, adres, woonplaats, geboortedatum, telefoonnummer en wie 

te raadplegen in nood in staan. Dit bestand is alleen toegankelijk voor de coach. Jouw 

collega’s kunnen alleen aan jouw adres en telefoonnummer komen als jij ze dat zelf gegeven 

hebt. 

 

Waarvoor verwerkt LFB Nederland persoonsgegevens? 

Als je lid wilt worden van onze vereniging of aan de slag wilt gaan als medewerker, 

vrijwilliger of een andere relatie met ons aan wilt gaan, hebben we persoonsgegevens nodig.  

Met behulp van je gegevens kunnen we je op de juiste wijze inschrijven als lid, zorg dragen 

voor je verzekering of je salaris betalen. 
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Als je eenmaal lid of relatie van de LFB bent, dan willen we je goed van dienst zijn.  

Wij gebruiken je naam en adresgegevens bijvoorbeeld om contact met je te onderhouden en 

je te informeren over zaken die met je lidmaatschap te maken hebben. Maar ook als je een 

vraag stelt, verwerken wij je gegevens om je zo goed mogelijk te kunnen helpen.   

 

Foto’s die tijdens bijeenkomsten van de LFB worden gemaakt, kunnen worden gebruikt voor 

promotiedoeleinden. Bijvoorbeeld om aan andere mensen te laten zien wat voor 

werkzaamheden er vanuit de LFB allemaal worden gedaan. Wil je niet dat we foto’s 

gebruiken waar jij op staat? Dan kun je dit aangeven op het formulier Verklaring 

Privacygegevens. Dit formulier is te krijgen bij je coach.  

 

Verwerkt LFB Nederland ook bijzondere persoonsgegevens? 

Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens, bijvoorbeeld over gezondheid, 

strafrechtelijk verleden, etnische gegevens of je geloof. Wij verwerken alleen bijzondere 

persoonsgegevens als wij dat moeten op basis van de wet, met jouw toestemming of als je 

dat van ons vraagt. In dat laatste geval verwerken wij deze gegevens alleen als dat 

noodzakelijk is voor onze dienstverlening. Je kunt hierbij denken aan een 

gezondheidsformulier dat de LFB heeft gemaakt voor bijvoorbeeld noodsituaties op het 

werk.   

 

Hoe gaat LFB Nederland met mijn persoonsgegevens om?  

Je persoonsgegevens worden zorgvuldig bewaard en niet langer verwerkt dan noodzakelijk is 

voor normaal gebruik binnen de vereniging of het doel waarvoor zij zijn. 

 

Wie kan er bij mijn persoonsgegevens?  

De coach op de STERK-plaats locatie heeft jouw adresgegevens. Daarnaast wordt er centraal 

een bestand bij gehouden door het landelijk bureau. Heb je vragen? Neem dan gerust 

contact op met het landelijke bureau van de LFB. Je kunt uiteraard zelf aangeven dat je je 

persoonsgegevens wilt inzien en wilt zien welke gegevens er van jou worden opgeslagen. 

Intern kunnen jouw persoonsgegevens alleen worden geraadpleegd door een klein aantal 

medewerkers of vrijwilligers die hier binnen hun functie toegang toe moeten hebben.  

 

Uitwisseling van persoonsgegevens binnen LFB Nederland.  

Willen wij gegevens voor een ander doel gebruiken dan waarvoor ze oorspronkelijk verwerkt 

zijn? Dan kunnen wij dat alleen wanneer er tussen beide doelen een nauwe verwantschap 

bestaat. Bijvoorbeeld als je je inschrijft voor een evenement en daarvoor contactgegevens 

direct uit de ledenadministratie worden opgehaald. Of als je een nieuwe functie krijgt 

binnen een andere STERK-plaats, dan kan de coach van dit onderdeel je gegevens ophalen, 

zodat je deze niet opnieuw hoeft in te voeren.  
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Hoe lang worden mijn gegevens bewaard? 

Gegevens gerelateerd aan je lidmaatschap worden in beperkte vorm na uitschrijving 

bewaard om informatie zoals ledenaantallen over de jaren heen, juist te kunnen blijven 

genereren. Daarnaast is het voor de groep met deze informatie mogelijk oud-leden te 

informeren over bijvoorbeeld een reünie. Voor het bewaren van deze gegevens gelden de 

wettelijk bepaalde voorschriften.  

 

Welke regels gelden bij de verwerking van persoonsgegevens? 

Bij de verwerking van persoonsgegevens is de LFB gebonden aan de daarvoor geldende wet- 

en regelgeving.  

 

Kan ik zien welke gegevens LFB Nederland van mij verwerkt? 

Ja,  door deze op te vragen bij je coach op de STERK-plaats of bij het landelijk bureau.   

 

Waar kan ik terecht met een vraag of klacht?  

Voor vragen of klachten over de verwerking van persoonsgegevens door de LFB kun je 

terecht bij het landelijk bureau van de LFB.  

 

Wijzigingen privacy beleid 

De LFB behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy beleid. Op 

SharePoint: Algemeen, map Personeel, dan 'document privacy beleid' staat de laatste versie 

van het beleid. Als er belangrijke wijzigingen zijn zullen die aangepast worden en hierin 

verwerkt worden. 

 

***** 


